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Högborne Furste! Nädigste Kronprins!

liiders Kongl. Höghet värdes med Nådigt välbehag

anse denna ringa gärd af vördnadsfull tacksamhet för

den huldrika ynnest, hvarmed Eders Kongl. Höghet



fortfarande hägnar och befordrar, vid detta Carolinska

Lärosäte, äfven den vetenskap, som åt min ledning

blifvit i Nåder anförtrodd.

Med djupaste vördnad framhärdar,

Högborne Furste! Nådigste Kronprins!

Eders Kongl. Höghets

underdänigsle, Iropligtige tjenare

S. Milsson.



Förord.

Under de tjugesju år, som förflutit sedan första upp-

lagan af detta arbete utkom, har utvecklingen af den

zoologiska vetenskapen rastlöst forfgått, äfven här i

Norden. Hågen att iakttaga och undersöka hit höran-

de föremål har blifvit mera allmän, äfven bland Jägare

och jagtvännerj och kunskapen om de mer alhuänna

resulta terna af ifrågavarande vetenskap anses väl nu-

mera knappast kunna helt och hållet saknas hos någon

bildad man. Under sådana förhållanden har den förra

upplagan af delta arbete, om den också vore att till-

gå (hvilket den på mänga år icke varit) blifvit som

handledning otillräcklig och i flera fall obrukbar. Det

förhåller sig med en bok, spridd bland allmänheten,

som med ett utsäde
5
det bär sin skörd efter sin art,

och sedan den är frambringad, fordras nytt utsäde

för ny skörd. Den gamla Faunan har burit sin skörd

och uppfyllt sin bestämmelse. Då jag åt mina Lands-

män härmed hembär uppriktiga tacksägelser för den

ynnest, hvarmed den blifvit mottagen och begagnad,
tillåter jag mig äfven yttra den innerliga Önskan, att

denna nya bearbetning måtte med lika välvilja motta-

gas. Jag har efter förmåga sökt bringa den i öfver-

ensstämmelse med vetenskapens nu varande större och

strängare anspråk} jag har bemödat mig att noggran-
nare bestämma arterna, och derjemte att för dem,
som icke egentligen äro Zoologer, göra boken vid be-

gagnandet så lättfattlig som möjligt. Att isynnerhet de



små Däggdjuren af Ordningarna Chiroptera, Fossores

och Giires äro noggrannare än förut bestämda, torde

man lätt finna
j
äfven som att härmed lemnas det för-

sta på vårt språk gjorda försök, att naturenligt utreda

Nordens Hvaldjur.

Att jag fäslat så mycket afseende på djurens ben-

byggnad och i korthet beskrifvit den eller åtminstone

Cranium, har skett af tlera skäl: dels lemnar skelctlet

merendels den säkraste upplysning huruvida ett gifvet

exemplar utgör en skild art eller icke^ och dels ön-

skade jag att lemna unga Studerande, isynnerhet dera

som ämna framdeles egna sig åt Läkarevetenskapen,

någon hjeipreda i comparativa Osteologien, hvilken ve-

tenskapsgren torde med skäl anses för en af iMedici-

nens vigtigaste grundstudier j
och dessutom har jag

önskat kunna fästa Naturforskarnes uppmärksamhet på

vigten, både i zoologiskt och geologiskt afseende, af

dessa fossila lemningar, som förekomma i våra yngre

jordlager af djurarter, hvilka dels numera äro hos oss

utdöda, dels i ett eller annat afseende olika de i sam-

ma trakter nu lefvande. Med denna Fauna i handen

skall, som jag tror, hvar och en kunna bestämma de

flesta benlemningar, han trätfar i våra torfmossar. —
Äfven har jag bemödat mig att uppsöka de vilda stam-

marna till våra husdjur: katten, hunden, hästen, och

till de talrika racerna af våra större boskapsdjur, och

om jag ej misstager mig, hafva dessa undersökningar

fört till det resultat, att Euroj)as llesfa tamdjur hafva

i vildt skick lefvat i vår verldsdel, ja liera af dem till

och med i vår Nord. Alan torde lätt inse hvad inlly tän-

de sådana undersökningar kunna hafva på folkslagens

kulturhistoria. Dessa undersiikningar hafva dessutom

öfvertygat mig, att de olika l)oskapsracerna ursprung-

ligt härleda sig från skilda arter, och hafva först ge-
nom "kroasering''^ blifvit mer eller mindre hopblandade.

På åtskilliga ställen, äfven uti Inledningen, har jag



kommit att anföra resultaterj till hvilka jag ansett un-

dersökningarna hafv^a fört^ men hvilka af en och annan

kunna måhända anses allt för vågade, enär de icke

Öfverénsstämma med förut antagna meningar. Jag be-

gär endast att, innan man uttalar förkastclsedonimen,

man ville granska de erfarenhetsrön, på hvilka de stö-

dja sig. Befinnas dessa vara riktigt iakttagna, så för-

modar jag att man äfven skall finna slutsatserna rikti-

ga. Skulle jag i ett eller annat hafva misstagit mig,
så utbeder jag mig att derom blifva underrättad. Jag

skall med tacksamhet mottaga och begagna rättelsen.

För att noggrannare bestämma arterna och utreda

Synonyniien ,
har jag besökt alla inländska, äfven som

åtskilliga utländska Museer. Det är för mig, en kär

skyldighet att vid detta tillfälle ofTentligt förklara min

förbindelse och tacksamhet till Hr Profess. Owen och

Hr Gray i London, Hr Profess. de Blainville och HrLAu-

RiLLARD i Paris, Hr Prof. Escimicni och Hr D:r Pingel i

Köpenhamn, för fritt tillträde till och begagnande af de

under deras värd stående rika Zoologiska Museer.

Dessutom har jag erhållit upplysningar och bidrag

af Herrar Rascu och Esmark i Christiania, Hr Nic. Aall

på Nffis Jernwerk, Hr Protokoll-Sekreteraren V. Falck

i Helsingfors m. fl. 3Iånga bland mina Landsmän haf-

va äfven lemnat så väl exemplar som uppgifter.

1 största förbindelse står jag till Herr Professor C.

J. SuNDEWALL i StocIdioUn, för den utmärkta välvilja

och vänskap, hvarmed han gått mig till hända både

med upplysningar och värderika bidrag.

Lund i Oktober 1847.

S. Nilsson,



Förord till första upplag-an.

xlitlills äga vi icke, på vårt språk, någon bok, som
i systematisk ordning, med utförlighet afliandlar de

Djur, hvilka finnas på den Skandinaviska halfön. Både

Jägaren, som vill veta namnen på de ovanliga Djur, han

stundom träffar, eller som, med sin egen erfarenhet,

önskar att kunna jemföra andras, och den begynnande

Zoologen, som vill skaffa sig de för Vetenskapen ouui-

bärliga grundstudier, sakna tjenliga hjelpredor. Att ef-

ter förmåga afhjelpa denna brist, är den afsigt som
förmått mig, att för mina Landsmän framlägga detta

försök.

Jag har bemödat mig att närma Jägaren och

Zoologen till hvarandra, emedan jag är öfvertygad, att

de ej, utan förlust för begge, kunna helt och hållet

åtskiljas.

Med Jägare förslår jag här icke dem, som, en-

dast af behof och för vinslen skull, mörda djur, för

att skaffa stekar eller pelsverk, utan med Jägare me-
nar jag här dem, som af naturlig böjelse, af medfödd

lust och icke af behof, Öfva jagt. Icke nyttan, utan

nöjet, icke begäret att njuta rofvet, utan begäret att

fälla det, eldar Jägaren under hans yrke. Det är icke

lusten att mörda, utan lusten att öfva en segrande

talang, som gör, att det nöje han njuter, alltid står i

ett rakt förhallande till de svårigheter han besegrat.

Lusten till jagt, så allmän hos Skandinaviens In-

vånare, är ett arf af Förfädren och står i nära sam-



band med deras krigiska lynne. Den är att anse som
en mildare yttring af samma begär, hvilket fordom

dref dem, att på vikingsfärder söka blodiga äfventyr.— Denna lust bör ej qväfvas 5
den kan komma Fäder-

neslandet till nytta. Men hos Ynglingen bör man gif-

va den en mer ädel och jMenniskan mera värdig rigt-

ning. Detta sker, om man vid sidan af jagtbegäret,
väcker kunskapsbegäret. Hos den jagtälskande Yng-
lingen väckes detta

lättj ty sjelfva jagtluslen förutsät-

ter en inre litlighet, som icke kan vara intresselös.

Blott man gör honom uppmärksam och ger honom an-

visning att sjelf anställa undersökningar i Naturen, skall

han icke underlåta dem, och han skall derföre belönas

med mången glad njutning, hvilken han, såsom blott

Jägare, aldrig hade fält. För en sådan anvisning, till

anställande af egna undersökningar i Naturen, önskar

jag att Jägaren ville anse närvarande Handbok.

JMen om det är vigfigt för Jägaren att närma sig

Zoologen, för att af jagten vinna ett förädladt nöje 5

så är det icke mindre vigligt för Zoologen att närma

sig Jägaren, för att lära känna de djur, som äro före-

mål för hans vetenskap.

Med Zoolog förslår jag icke den, som endast i

Naturalie-kabinetterne sysselsätter sig med Djuren, så-

som med döda ting 5
ulan den, som studerar denna

del af den léfvande Naturen, såsom lefvande *). Den
förre kan väl lära sig namnen på en mängd djurarter,

och några anekdoter om hvardera: han kan lära sig

*) Jag önskar att man icke måtte missförstå mig. Jag
anser Naturalie-samlingar ganska nödvändiga, för att i dem
kunna anställa noggranna jemförelser mellan närbeslägtade

Arter, och för att, likasom med en enda blick, kunna öfver-

skåda det hela. Men jag anser dem ej för ändamål, utan
för medel, och jag tior att Naturalie-Kabinetter icke kunna

begagnas, till fördel för Vetenskapen, utan af den^ som först
eller derjemte i Naturen studerar Natur-alstern.



att efter ett gifvet formulär författa beskrifningar öfver

Djuren^ och alt sammanfoga dessa beskrifningar i en

viss ordning, I ill ett (så kallad t) System, men Zoolog,
i ordets egentliga bemärkelse, blir han der icke. För

att blifva Zoolog, måste man se Djuren lefvande, man
måste undersöka deras lefnadssätt och sedvanor i den

fria Naturen, och med dem jemföra deras inre bygg-

nad, för att der i finna grunden till deras olika lifsytt-

ringar. Endast på detta sätt blir Zoologien, hvad den

bör vara, en vetenskap om djurlifvet och dess yttrin-

gar i sinneverlden. For detta ändamål, torde det ej

vara onyttigt, -att Zoologen äfven är Jägare.

Det är i följd af dessa åsigter, som jag sökt att

närmare förena Jägaren och Zoologen j
och jag är öf-

vertygad, att den upplyste och fördomsfrie granska-

ren, skall, i sjelfva afsigten finna anledning, att mildra

sitt omdöme öfver det bristande i utförandet. Att för-

ena så stridiga interessen, och att tillfredsställa så

skilda fordringar, som den vanlige Jägarens och Zoolo-

gens, är utan tvifvel svårt. Likväl hoppas jag man
skall finna, att jag icke åsidosatt någonderas billiga for-

dringar. Ej alldeles ovan vid jagtens yrken, har jag^

under en längre lid, och till en del under resor, sam-

lat egna iakttagelser Öfver djurens lefnadssätt, ekono-

mi m. m., samt Ökat dessa med kunniga och pålitliga

Jägares uppgifter. Afven har jag rådfrågat godkända
Författare. Af Herrar BiiCusteins, Buffons, Fabricii,

Pallas's, Sciirfbers, Suckows, m. tl:s Skrifter, har jag

hemtat hithörande upplysningar. På bättre sätt kunde

jag ju icke gå till väga med det, som rörer jagten ! Lik-

väl är jag säker, att man i detta skall finna mycket
att tadla. Hvar och en, som sjelf lagt hand vid jagt,

tror sig berättigad att här vara domare, och att för-

kasta allt, som ej öfverensstämmer med hans egen

erfarenhet, eller hans valda jagtmethod. Jag erkänner

gerna hvarje Jägares domsrätt, och jag önskar, för sa-

#



kens skull; att den, som finner några fel att rätta, el-

ler eller några brister att fylla,
ville meddela mig un-

derrättelse om dem. Hvarje upplysning, som härleder

sig från nit fOr sanning, är mig ganska kärkommen,
och skall med tacksamhet begagnas.

Af den vetenskaplige Zoologen hoppas jag, kan-

ske med mera grund, om ej ett muntrande bifall, åt-

minstone ett mildt bedummande. Jag har alfvarligt

bemödat mig, att från en vetenskaplig synpunkt be-

handla Zoologien. Jag har sökt att bygga Inledningen

af Djuren, på grunder, hemtade af den jemförande

Anatomien och Physiologien. De yttre former, som

framställt sig såsom karakterer för Afdelningarna, stå

der icke betydningslösa, utan som bestämda uttryck

af lifvet. — De förträtfliga Skrifter som Herrar Cuviku,

Pallas, Tiede.mann, Blumenbach, Wiede.mann, m. fl. lem-

nat oss, har jag i detta afseende begagnat, och, så

ofta jag kunnat, har jag med Naturen jemfört deras

uppgifter.
—

Jag har bemödat mig att med noggrann-

het bestämma arterne. De flesta äro beskrifna efter

Naturen, och af största delen har jag haft tillfälle att

äfven nndersöka och jemföra Cranierne, samt ej sällan

hela skeletterne *). De icke obetydliga Samlingar af

Cranier och Skeletter af Skandinaviska Djur, med hvil-

ka mina vördade Lärare, Herr Profess. och Ridd. A.

J. Retzius, samt Herr Profess. A. H. Florman riktat här-

varande Kongl. Akademiens Museer, hafva i detta af-

seende varit mig till stor nytta. Afven hafva Herr

Statsrådet och Riddaren E. Wiborg, samt Herr Profess.

Reinhaud i Köpenhamn, med en liberalitet, som endast

*) För den, sora vet af hvad vigt Läran om Cranierne

är, icke blott vid bestämmandet af några beslägtade Arter,

utan äfven vid bestämmandet af djurens förmögenheter, och

således af den plats, de i Systemet böra intaga, förefaller

det visst icke besynnerligt, att jag deråt lemnat så stor upp-
märksamhet.



tillhör sanna Vetenskapsmän, tillåtit mig att till jemfö-
relser begagna de der varande rika Samlingar.

Af alla Ordningarne är Cetacéernes den minst

kända och minst utarbetade. Phocacéernes Ordning
skall man troligen finna bättre utredd

,
än han hittills

varit. — Så ofta jag kunnat har jag bibehållit de Lin-

néanska Namnen, och der detta ej skett, är merendels

alltid Linnéanska benämningen den första i Synonymien.
På några ställen t. ex. vid Skälarne, har jag ej kunnat

anföra denna, emedan Linnés Phoca viluUna innefattar

2—3 Arter, hvilka utgöra två bestämdt skilda Slägten.

Att jag äfven omnämnt de fossila ben, som hos

oss blifvit funna af djur, hvilka antingen äro alldeles

utdöda
5

eller hvilka åtminstone nu mera ej finnas på
de ställen, der de fordom lefvat och dödt^ hoppas

jag att man ej anser för oriktigt. Det har skett för

att göra mina Landsmän uppmärksamma på det infly-

tande, som detta slags fornstudium kan hafva på jor-

dens och folkslagens Historier, hvilka, om jag ej miss-

tager mig, stå i ett ganska nära förhållande till hvar-

andra. — — — — — — — — —
Lund den 10 November 1820.

Författaren.



Inledning *).

Urdet Fauna är en kollektiv benämning, som omfattar

inbegreppet af alla de djurarter, hvilka i vildt tillstånd

finnas i ett visst land. Äfven menar man med Fauna

en beskrifning öfver dessa djurarter, de må vara ännu

lefvande eller i landet utdöda. Således kan uti hvar-

je land sägas vara en lefvande och en utdöd eller

fossil Fauna.

1 närvarande arbete har jag ansett mig böra upp-

taga icke blott HalfÖns nu lefvande djurarter, utan äf-

ven sådana af de numera härslädes utdöda, hvilka

lefvat här efter den sista allmänna förstörelseperioden,

som landet påtagligt undergått **), och af hvilka djur-

arter qvarlefvor finnas i de jordlager, som äro yngre

än de af Geologerna så kallade Dduvial-lagren, Dessa,

efter nämde Diluvial-lagers tillkomst härstädes utdöda

djurarter, äro antingen sådana som ännu lefva någon-

städes i vår verldsdel, eller sådana som åtminstone

der hafva lefvat, sedan den blifvit af raenniskor bebodd.

Skaparen har, åt hvarje art af lefvande varelser, till

boningsplats anvisat en viss trakt af jorden ,
efter hvars

*) Den ''''Inledning,'''' som finnes i förra upplagan, skall,

sedan den blifvit utarbetad till en inledning för hela Faunan,
särskilt utgifvas och kommer att utgöra ett eget Band.

**) I mitt arbete om Sverige och dess inbyggare före
den historiska tiden, skola dessa Halföns geologiska förhål-

landen blifva fullständigare framlagda och förklarade.



II
. INLEDNING.

naturbeskaffenhet dess organisation är afpassad. Af
denna lag bero de skilda ländernas olika Faunor.

Hvarje särskilt Faunas egna beskalFenhet har således

hufvudsakligen sin grund i landets läge i den heta^

tempererade eller kalla zonen, och dess deraf beroen-

de klimat
j
äfven har den af samma skäl sin grund i

jordytans beskaffenhet: jordmån, höjd, berg och slät-

ter m. m. Häraf blir det också en följd, att om kli-

matiska förhållanden eller jordytans beskaflfenhet; under

tidernas längd, uti ett visst land ändras, så ändras äf-

ven dess Flora och Fauna
5 somliga naturalster utdö

och andra, hvilkas organisation är afpassad efter de
ändrade naturförhållanden, inkomma småningom i stället.

Häraf händer oftast, att den utdöda Faunan i hvarje
land antyder andra, naturförhållanden, än den lefvande.

Att Skandinaviens ännu lefvande, äfven som dess post-
diluviana Fauna ,

är här i landet af en jemförelsevis

ny dato, kunna vi sluta deraf, att den omnämda för-

störelse-perioden, under hvilken allt lefvande, som förut

funnits i landet, rent af till intet gjordes, infaller i en

jemförelsevis ny tid och sedan vår verldsdel redan

erhållit sina ännu lefvande organiska alster. Ty från

ett eller annat af denna verldsdels länder måste, efter

förstörelse-periodens slut, genom småningom skeende

utbredning eller invandringar, vårt land hafva erhållit

sin nya Flora och Fauna. Från hvilka håll dessa in-

vandringar skett, skall jag här i korthet söka ådaga-

lägga. Det' finnes få länder på jorden, som mera tyd-

ligt än Nordens halfö visa hvarilVån de erhållit sin

Fauna och huru den med inträffade stora landförän-

dringar äfven småningom förändrats. Men för att åda-

galägga detta, torde ej vara ur vägen att kasta en blick

på Skandinaviska halfön sjelf och uppfatta dess fysiska

beskaffenhet^ alldenstund denna beskaffenhet utgör vill-

koret för dess nu lefvande Faunas
tillvaro, och innebär

orsakerna till den utdödas upphörande.



INLEDNING. Hl

Den Skandinaviska halfön har sin största utsträck-

ning i rigtningen från S. S. W. till N. N. O. mellan öö:te

och 7l:ste nordliga breddgraden, samt sin största bredd

från-vester till öster mellan 22:dra och 49:de gradens

longitud, och arealen af dess yta är något mer än

6650 Svenska qvadratmil. Från nordligaste stranden

af Finska viken vid Torneå; närmast 66:te nordliga

breddgraden, och upp till Waranger-fjorden nära 70:de,

på en sträcka af omkring 50 Sv. mil, är halfön land-

fast genom Finska Lappland och Finland med den gam-
la veiidens stora Kontinent, för öfrigt är deh på alla

sidor omgifven af haf. Men det är just dessa begge

omständigheter, att endast i den högre Norden vara

landfast och i södren omgifven af haf, som ulöfva ett

stort inflytande på beskaffenheten af dess Fauna. Hvad

Halföns yta beträffar, så utgör den i allmänhet ett ber-

gigt och skogigt land, och hufvudmassan af dess berg
och fasta jordgrund består af gneisartad granit. Äf-

ven utgöres en del af landets yta af flolägriga, fordom

så kallade "Öfvergångsberg,'^ som innehålla en mängd
organiska alster, isynnerhet Skaldjur, hvilka samtliga
fordom lefvat i Oceanen, i hvars fordna bottenfällnin-

gar, nu mera lyftade till en betydlig höjd Öfver hafs-

ytan, de i förstenadt skick finnas inbäddade. 1 södra

trakterna af landet förekomma dessutom Häcklats ännu

yngre bergbildningar eller fordom så kallade "Tlötsberg,"
alla innesutande qvarlefvor af organiska alster, af hvil-

ka somliga lefvat på landet, andra i sött vatten, och

andra i hafvet.

Sådan är i största korthet den Skandinaviska Half-

öns fasta botten, hvars längsta och bredaste bergsrygg,
den Norrska Fjällryggen^ har i allmänhet samma längd-

rigtning från S. S. W. till N. N. O. som hela landet från

Lister i södra Norrige vid Nordsjön, till Tanaelfvens

utlopp i Ishafvet. Denna fjällrygg sluttar långsamt åt

öster och är vida brantare åt vester. Nästan vinkel-

fe
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rält från Fjällryggen nedgå öfver landet talrika bergå-
sar från nordvest till sydost^ mellan dessa sidoåsar lig-

ga mer eller mindre öppna dalar, i hvilka de från fjäl-

len nedstörtande vatten, som bilda större och mindre

floder, söka sitt lopp mot hafvet. Denna rigtning af

sidoåsarna och deras dalar skönj es till och med i lan-

dets från fjällryggen mest aflägsna landskap, Skåne, der

man finner samma rigtning från nordvest till sydost

icke blott i de få granitåsar som der träffas, utan mer-

endels äfven i de mindre bergspallar, som der fram-

stå ur jorden. Afven dessa äro således i ett bestämdt

samband med den stora fjällryggen, från hvilken också

de som sidoåsar utgå.
— Redan deraf att den Skan-

dinaviska Halfön har en utsträckning af mer än 15

breddgrader från S. åt N., kunna vi sluta till den njång-

faldigt olika beskaffenheten af dess Faunas alster, och

för denna slutsats få vi ytterligare stöd, då yi betrak-

ta jordytans täta omvexlingar af öppna slätter, djupa

skogar, sandiga fält,
stela berg och, i den högre Nor-

den, snöbetäckta fjäll. Isynnerhet dessa sistnämda må-

ste utöfva ett stort inflytande på förbredningen af

Nordens organiska alster, helst hvarje art af dessa har

sitt stamhåll på ett bestämdt afstånd från den ständigt

liggande snön. Då vi vilja indela regionerna for de

skilda djur- och växtarter, som finnas på vår Halfö,
så erhålla vi den säkraste indelningsgrund ,

om vi ut-

gå från de snötäckta fjälltopparna i Norden och ned-

stiga derifrån åt de lägre liggande trakterna, samt vi-

dare följa denna rigtning åt söder, ända till HalfÖns

sydspets. Vi skola då erfara, att vissa arter al djur,

likasom af växter, endast förekomma i den högsta re-

gionen bland de ständigt liggande snödrifvorna, samt

att andra djur och växter förekomma i de från snöre-

gionen mer och mer aOägsna trakterna^ och samma
förhållande eger rum antingen vi indela regionerna i

vertikal eller horisontel rigtning, med den skilnad, att
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regionerna i den sednare äro långt bredare än i den

förra *). Efter dessa förberedande anmärkningar, vilja

vi indela var Skandinaviska Nord i följande regioner

för växter och djur **).

1) Snöregionen: denna sträcker sig från de hög-
sta snöfjällens toppar ned till den första busken. I

denna region förekomma åtskilliga lichener och mossor,
och af phanerogamerna nästan blott några isväxter. Af

Däggdjur trätTas i denna region: Gido horealis
,

Canis

Lagopus, Lepiis borealis, Cermis Tarandus och Mustela

vulgaris ***}.

2) Vide- och Björkregionen; här förekomma dier

hit uppstiga: Lemnws Norvegicus ,
— rutilus ,

— ru-

focanus ,
—

agrestis, Canis Vtdpes,
— Lupus , Ursus

Ardos, Mustela Erminea, Sorex vulgaris
—

pygmcevs
och Vespertdio borealis.

3) Barrskogs-regionen ; upp uti^ denna gå: Ve-

spertilio aurilus ,
— murinus (?) ,

Sorex fodiens, Felis

Lynx, Martes syhestris, Lidra vulgaris, Mus sylvati-

cus ,
— Musculus (?), Lenimiis amphibius,

— medius ,—
glareolus,

— schisticolor ; Sciurus mdgaris, Cerous

Alces och C. Elaphiis.

4) Ekens region (räknas från den trakt i Norden,
der eken börjar utgöra skog) : Vespertilio Noctula; Eri-

naceus europwus; Mus Ratlus (?) Lepus canescens;

Mustela Puforius ; Meles Taxus.

*) Det är klart att denna fördelning endast gäller för

högsommaren; mot vintren vidgar sig snöregionen längre ned

och med den flytta djuren och foglarna mer eller mindre långt
ned från högfjällen.

**) Jemfur Skandinavisk Fauna, Foglarna, I. Band. sid.

XVI. och II. B. sid. 104.

***) Här är blott fråga om hvarje arts öfra eller norra

gräns; de här upprälcnade djurarternas nedra gräns ligger

mycket olika ät söder t. ex. Gula borealis lemnar sällan Ijäll-

trakterna; Mustela vulgaris deremot förekommer ända ned i

det sydligaste Skåne.
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^^ Bokens region: Vesperfilio Barbastellus ;\Tal-

pa europcea ; Myoxus avellanarius , Cervus Capreolus.

6) Svarta Mulbärsträdets region*) eller Skåne:

Här finnas fossila: Sus Scrofa ferits, Ursiis (spelaeus)

Castor Fiber, Cervus Tarandus (den södra racen) Bos

Urus — fronlosus, longifrons, och Bison.

Om vi betrakta denna ofversigt af Skandinaviska

HalfönS; i sina regioner från norr åt söder^ fördelta

Däggdjurs-Fauna, och tillika kasta en blick på Halföns

karta, så varseblifva vi genast att en stor del af de Dägg-

djur, som finnas här i landet, icke på långt när livar-

ken nu gå eller någonsin kunnat gå så högt upp i

norden, att de kunnat inkorama på halfön öfver det

land, som ligger mellan Bottenviken och AVarangerfjor-

den. Till denna afdelning höra åtminstone alla de djur-

arter, som äro uppräknade under momenterne 4, 5

och 6. Ingen enda af dessa har kunnat inkomma på
Skandinaviska halfön norr om Torneåj alla synas hafva

inkommit från söder. Och hvad som bevisar, att de

verkligen på denna väg inkommit, är det faktum att

de alla samtliga förekomma i närmaste land söder om

Skandinavien, antingen lefvande eller fossila^ men in-

gen enda förekommer i något längre åt norr liggande

land. Således kunna vi, utan minsta fruktan för miss-

tag, såsom fullkomligt säkert antaga, att åtminstone

denna del af Skandinaviens Däggdjursfauna hit inkom-

mit från söder. Men huru hafva de inkommit? På

hvad sätt ha de kunnat anlända från den Germaniska

Kontinenten till den Skandinaviska Halfön? Det är en

fråga, som hvarje tänkande säkert gör sig, då han be-

sinnar att landet är omgifvet af ett så bredt haf, att

de alls icke hafva kunnat simma deröfver. För som-

liga af dem kunde man måhända i nödfall antaga, att

*) NB. Der detta bär mogen frukt t. ex. i Skåne och

på Bornholm.
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de under vintren gått Öfver på isen^ men detta låter

icke tänka sig för alla^
minst for Mullvaden, eller för

dem som ligga i hide eller sömn under den kalla års-

tiden: Björnen^ Igelkotten, Gräflingen, Hasselmusen.

Redan af dessa zoologiska data tvingas vi antaga ,
att

södra Skåne fordom varit landfast med norra Tyskland.
Detta är det enda sätt^ hvarpå vi kunna förklara näm-
de zoologiska fenomen. Och detta antagande bestyr-
kes än ytterligare genom de geologiska fenomener, på
hvilka man först i senare åren blifvit rätt uppmärksam.
Det har nemligen med fullkomlig visshet blifvit ådaga-

lagd t,
att Skandinaviens jordyta

— lika som flera, om
ej de flesta länder på jorden

— är stadd i en jemn

rörelse, ehuru denna sker så småningom, att den för

stunden är omärkbar och blott under längre tidsperio-
der kan varseblifvas. Den består deruti att, om vi an-

taga hafsytan som ett jemnt och stillastående plan,
så tinna vi

att, i förhållande till detta plan, de norra trak-

terna af Skandinaviska vallen höja sig, de södra sänka sig,

samt att de trakter, som ligga mellan höjningen och sänk-

ningen, befinnas ständigt bibehålla samma relativa höjd
till hafsytan. Rörelsen är således alt betrakta som en

tvåarmad häfstångsrörelse. Genom märken, inhuggna

på klippor vid Östersjöns kust, har man kommit till

full visshet derom, att landet höjer sig samt att höj-

ningen sker på hvart hundrade år:

vid Bottenviken 4i till 44- fot.— Sandhamn i Stockholms Skärgård kring 4 „— HartÖ utanför Norrköping 2 „ 9 tum.— Asko i Östgöta skären 1 „ 6 „— Skallö vid Calmar — 7 å 8 „

Sydligare har ingen landthöjning förmärkts vid den-
na kustj vid Carlskrona, Carlshamn och Sölvitsborg
märkes alls ingen förändring mellan landets och hafs-

ytans relativa höjd, och har icke heller från urminnes

tider förmärkts.



vin INLEDNING.

Vända vi oss härifrån till vestkusten, så märkes

ingen höjning förr än vid Gkim^tén^ ofvanom Falken-

benberg, der den likväl är mycket obetydlig 5
vid 3Iar-

strand är den ej mer än kring 1 fot på seklet^ vid

Fjellbacka 2 fot på lika lång tid. Vid Strömstad utgör

höjningen, efter fiskrarnes och lotsarnes uppgifter, vida

mer
5

men inga vattenmärken äro der för så lång tid

sedan inhuggna, att någon säker beräkning för seklet

kan uppföras. Vid Norriges kust, ända upp till Nord-

kap, finnas tallösa bevis för landets höjning, men jag

känner inga säkra märken för en bestämd tids beräk-

ning. Dock synes det mig temligen afgjordt, att landet

vid Nordkap höjer sig mer, under hvarje mansålder

än på något annat ställe vid Skandinaviens kust.

Hvad vi således redan i detta ämne med viss-

het känna är, att landet på lika lång tid befinnes höja

sig mer och mer, ju längre åt norr man iakttagit höj-

ningen 5
samt att ingen jordytans förändring i förhållan-

de till hafvet förmärkes längre i söder, såsom vid Carls-

krona och Sölfvitsborg på Ostkusten, eller vid Laholm

och längre ned på Vest kusten. 3Ieii gå vi ännu längre

åt söder, så finna vi snart, att en motsatt rörelse eller

småningom skeende sänkning, der eger rum. Denna

skall naturligtvis märkas mest på längsta afståndet från

axeln, således vid Skånes sydspets j
der har den ock-

så mest blifvit iakttagen. Första anledningen dertill

var, att Llnné under sin Skånska resa år 1749 mätte

afståndet från stranden till Stafsten
— en upprättstå-

ende sten ett stycke vester om Trelleborg
— och fann

det utgöra 357|- alnar. Under en resa 1836 kom jag

att mäta afståndet och fann att det ej var mer än 167

alnar. Således hade det på 87 år minskats med 190

alnar. I April månad 1817 mättes åter samma stens

afstånd från närmsla strand och befans vara 160 al-

nar. Således hade det på de sista 1 1 åren minskats

med 7 alnar, och på 98 år, från 1749 till 1847 har
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hafvefc på denna kust inkräktat 197 alnars bredd och

således kring 2 alnar om året. Ännu mer har hafvet

inkräktat vid sydspetsen. År 1841 mätte jag afståndet

från Falsterbo Fyrtorn till närmsta strandbröst åt vester och

fann det vara 129 alnar
^

år 1846 var afståndet ej

mer än 109 alnar, och i Oktober månad detta år 1847

var det 102 alnar. I sistlidne Maj månad erhöll jag

i SjÖcharte-Archivet i Stockholm kännedom om en char-

ta, som af Sjömätnings-corpsen .blifvit upprättad år 1813.

På denna står Fyren utsatt 246 alnar från vestra stran-

den. Afståndet mellan Fyren och strandbröstet har såle-

despå 34 år (från 1813 till 1847) minskats med 144

alnar, hvilket i medeltal gör öfver 4 alnar om året. Ännu

större minskning har under samma tid skett i afstån-

det från nämde Fyrtorn till landets sydvestspets och till

sydöstra stranden. — 1 öfverensstämmelse med detta fe-

nomen står äfven det, att i alla städer vid Skånes sö-

dra kust trätfas, vid gräfningar i jorden, stenlagda ga-

tor, af hvilka den lägsta oftast ligger föga Öfver nu va-

rande hafsytan. Men det mest absoluta bevis för lan-

dets sänkning vid denna kust äro de der befintliga

suhmarina torfmossarna. Sådana finnas på mångfaldiga

ställen långs stranden från trakten af Dybeck till trak-

ten mellan Trelleborg och Falsterbo. En dylik vid

Landskrona omtalas äfven i Hårlemajns Dagbok af år

1751 sid. 125. — Men den, jag närmast undersökt

och afvägt, tinnes i mil vester om Trelleborg under

en långs kusten liggande grus- och stenas, kallad Jä-

ravallen *}. Denna torfbädd har här en mäktighet af

10 fot,
af hvilka blott 2 fot 5 tum ligga öfver hafvets

*) Jag skall på ett annat ställe utförligare beskrifva den-

na, för vår äldsta postpliocena Fauna mäikvärdiga ås; här

vill jag blott erinra, att den öfversvämning som uppvallat

den, inträffat under alluvialperioden; ty eiratiska blocl< ligga

på bottnen af de torfmossar soni finnas under åsen.



X INLEDNING.

niveau, och 7 f. 7 tam derander. Torfven har dock

påtagligt blifvit bildad i sött vatten^ och dess botten

låg således, då den bildades, öfcer hafsbrynet *}. Vi-

dare: Öfver 100 alnar från stranden ute i hafvet lig-

ger en torfmosse på omkring 2 fots djup under hafs-

ytan, och af 6 fots mäktighet, bildad på samma sätt

som den förut nämda och innehållande samma organi-

ska alster. En dylik torf-mosse ligger i strandbrädden

vid Skåre fiskläge uti och under hafsbrynet.
— Ännu

mer: ute i hafvet |-
mil från landet och långt ut på

det grund, som kallas Falsterboref, ligger en stor torf-

mosse af flera tunnelands rymd, på 1 4 fots djup (med
sin yta) och af 10—12 föls mäktighet. Således ligger

dess botten kring 24—26 fot under hafsbrynet j
och

dock består äfven denna submarina torfmosse uteslu-

tande af land- och söttvattensalster **). Detta synes

ådagalägga att der, hvarest denna torfmosse nu ligger

långt ut i hafvet, fordom varit land. Då man nu känner

och besinnar huru våra Skånska torfmossar Ijlifvit bildan-

de, att detta nemligen skett i utvidgningar af floder
j

och då man betänker denna submarina torfmosses sto-

ra utsträckning, så inser man lätt att dess tillkomst

förutsätter en lång och stor flod med breda utvidgnin-

*) Allt organiskt, hvarefter qvarlefvor finnas i torfven,

har tillhört land- och söttvattens alster: Ärundo phragmites,

Polygonum amphihiuin, Equisetum palustre och fluviatile ,

Hypnum fluitans, Calamagrostis, lemningar och frön af flera

Carex-diVler. Skalvingar af söttvattens-insekter : Dytiscus

maryinaUs ; en Gyrinus; fjäll af en Cyprinus; ben af en

Groda m. m. Dessutom en mängd träd, löf, hängen, has-

selnötter, tallkottar m. m.

**) Utom en mängd af större och mindre träd : ek, björk,

al, asp, fur m. m. ligga deri löf af alla dessa trädslag samt

af hassel, vide, sälg ; hängen, hasselnötter, tallkottar; Equi-
setum, Menyanthes trifol. Blad i stor mängd af Sphagnum
cymhifolium , Bryum palustre, en eller två arter af Dona-
cia , Gyrinus, Dytiscus m. fl.
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garj ty eljest hade deruti ej kunnat komma en sådan

mängd af träd, som deri finnas hopade. Denna flod

förutsätter ett stort land. — En dylik submarin torf-

mosse skall äfven finnas på Bredgrundet mellan Skan-

ör och Dragö.

Allt detta bevisar påtagligt, att der södra delen af

Östersjön nu finnes, fordom varit landj och alltså öf-

verensstämma de geologiska data med de förut anför-

da zoologiska uti bevis för den åsigtens riktighet, att

Skåne fordom varit landfast med Tyskland.

Sedan detta blifvit bevisadt och äfven ådagalagd t,

att Sverige efter förstörelseperioden från detta håll be-

kommit sin första Flora och Fauna; så torde vi äf-

ven vilja göra oss en redig föreställning derom
,

huru

det land, som nu kallas norra Skandinavien, sannolikt

då såg ut, samt huru det småningom kommit att blif-

va sådant det nu befinnes vara. Vi hafva genom er-

farenhetsrön, om hvilkas tillförlitlighet hvar och en kan

genom egen undersökning öfvertyga sig, ådagalagt, att

Skandinaviska vallen är stadd i en småningom skeende

rörelse på det sätt att de norra trakterna höja sig och

de södra sänka sig. Innan denna höjning af de norra

trakterna började, måste de hafva varit lägre än de

nu äro,
— det är ju påtagligt! Ja, man har skäl till

den förmodan att de då (när södra delen var uppe
och landfast med Tyskland] antingen voro helt och

hållet sänkta under hafsytan, eller på annat sätt befun-

ne sig i sådant skick (t. ex. voro täckta af is), att de

ej kunde af lefvande varelser bebos. Endast genom
att antaga detta kunna vi Törklara det zoologiska feno-

men, att åtskilliga af de djurarter, som från söder hit

inkommit efter förstörelseperioden, och således tillhöra

landets äldsta postdiluviana Fauna, härstädes aldrig fun-

nits längre åt norr än Skåne t. ex. Unis, Bison, Ursus

spelcBUS , Cermis Tarandus (fossilis) Sus Aper m. fl.

Hade landet sträckt sig längre åt norr och der varit
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beboeligt^ så hade de ulan allt tvifvel äfven begifvit

sig dit. Detta fenomen synes ådagalägga, att Skåne

den tiden (då det var landfast naed Tyskland) utgjor-

de den stora germaniska kontinentens norra gräns. Jag
kommer slraxt att nämna flera data, som synas mig
bevisa samma åsigts riktighet.

Sedan höjningen af de norra trakterna börjats/ och

troligen sedan den en längre tid
fortfarit, afsattes på si-

dorna af de ur hafvet småningom uppstigande bergen,
dessa märkvärdiga Snäckbankar, som nu finnas lägrade

på mycket olika höjd, så väl vid stränderna af Öster-

sjön som Vesterhafvet. Att landet sedan den tiden,

då de första afsattes, betydligt höjt sig, ser man der-

af, att vid Ostersjosidan träffar man dem på en höjd

af nära i 00 fot öfver hafsytan och vid Vesterhafssidan

träffas sådana, som ligga kring 350 fot öfver hafvet,
— och

dock hafva de alla tillkommit under hafsvtan. — Af de

snäckbankar, som äro lyftade ur Vesterhafvet^ beslå de

öfverst liggande, och således de som först uppstigit ur

vågen, af sådana arter eller former, som nu lefva i den

kallare zonen, vid Grönland och Spitsbergen^ de ne-

derst liggande af arter, hvilka nu lefva i det haf som

sköljer samma bergs fot, och de mellerst liggande äro

blandade af arter, som tillhöra både Spitsbergens kalla-

re zon och Skandinaviens mer tempererade *). Häraf

synes otvunget följa, alt då bergstopparna först stucko

upp ur vall ne t, hade detta en mycket låg temperatur,
må hända så låg, att deri inga lefvande varelser kun-

de Irifvas
5
och häri torde man böra söka den rätta för-

klaringsgrunden till det faktum, att på den landtrygg,
som skiljer Ycsterhafvets snäckbankar från Östersjöns,
icke finnes någon enda qvarlcfva af organiska varelser

från denna postdiluviana tidsperiod.

*) För denna intressanta iakttagelse har jag att tacka

vår utmärkte Malacolog, Hr Prof. Sv. Loven i Stockholm.
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Först sedan de norra trakterna så betydligt höjt

sig, att de, liksom nu, utgjorde ett med norra Ryss-
land och Siberien sammanhängande land, kunde från

detta håll djurarter invandra till Skandinaviska hallon.

Dessa synas mig först hafva inkommit på den landt-

rygg, som genomgår Finland och förenar sig längst

upp med Norrska Fjällryggen, på hvilken de sedan fort-

satt vandringen nedåt söder. Bland de
djurarter, som

på denna väg först invandrade anser jag böra räknas

Benen, hvilken ännu har sitt stamhåll långs fjällryggen-
och med Renen följde Jerfven, Fjällräfven m. ti. Så-
ledes anser jag Lappska Renen hafva långt sednare in-

kommit i landet än den Skånska, ja sannolikt var den-
na redan utdöd, då den förra inkom.

Jag har åtskilliga gånger kommit att nämna en

förstörelseperiod, som i forntiden öfvergått Skandinavi-
ska Halfön. Denna, likasom allt öfrigt som rörer jor-
dens egen Historia, tillhörer närmast

Geologien^ men
här inträder det förhållande, att man icke kan göra sig
en redig föreställning om åtskilliga zoologiska fenomé-

ner, som vår Fauna företer, utan att betrakta dem i

sammanhang med nämde geologiska märkvärdighet. Det
är från denna synpunkt maktpåliggande, äfven för Zoo-

logen, att derom uppfatta en redig föreställning.
Att en våldsam förstörelseperiod en gång i forn-

tiden verkligen härstädes egt rum, derom kunna menin-

garna icke vara delade
5 ty m,an behöfver blott kasta en blick

på landets yta, för att derom öfvertyga sig. Denna visar

allestädes påtagliga spår efter de våldsammaste härjnin-

gar. Bergen hafva brustit och styckats, och styckena
hafva dels blifvit bortförda längre eller kortare väg i

alla rigtningar, äfven till trakter utanför halfön, der de
nu ligga strödda under namn af erratiska block; dels
hafva de blifvit rundslipade eller söndermalna till grus
och sand, och allt detta har i en oredig massa blifvit

kastadt öfver
landet, der det nu utgör de lösa jord-
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lager, som fått namn af ''''Diluvhm^'' Sjelfva de hårda-

ste grundbergen liafva på mångfaldiga ställen blifvit slätt-

slipade och stundom äfven räf!lade. Det är intet tvif-

vel att ju, under denna långsamma härjning, allt lef-

vande, som fans på halfön, småningom upphört.
— Det

är icke om denna förstörelseperiods fordna tillvaro,

men väl om sattet, hvarpå härjningen skett, som me-

ningarna äro delade *). Somliga Naturforskare hafva an-

tagit, att härjningen skett genom en våldsam flod, som

störtat fram öfver landet och fört med sig stenar, grus

och sand i en (uti vattnet sammanhållen) blandad mas-

sa, och derunder, genom de stenblock den släpat med

sig, räfUat bergen. Andra Naturforskare hafva antagit,

att förstörelsen skett genom ofantliga Glacierers inverkan.

Af skäl, som på ett annat ställe skola framläggas, an-

ser jag mig föranlåten att i allmänhet biträda denna

sistnämda mening 5
ehuru jag icke med Agassiz m. fl.

kan antaga att hela Europa, eller ännu flera länder,

på Qn gång varit betäckta af is. Tvärtom anser jag

det temligen påtagligt, alt de Skandinaviska glaciererna

sträckte sin inverkan omkring sig blott så långt, som

de härifrån härledda erratiska blocken ligga strödda

(och deras gräns känner man), samt att Europa, utan-

för denna gräns, var försedt med växter och djur
—

och sannolikt äfven med menniskor. Så vidt jag vet

har ingen sökt förklara, huru dessa, allt förhärjande gla-

cierer tillkommit. Förklaringen synes mig dock icke

ligga långt borta, om vi blott äro uppmärksamma på de

rörelser af höjning och sänkning, som äfven nu, under

våra ögon, för sig gå i Skandinaviens jordyta, och till-

lika genom de qvarlemnade spåren Öfvertyga oss der-

om, att dylika rörelser härstädes timat, äfven under

flera föregående verldsperioder. Om vi nu tänka oss —

*) Ingen hastig revolution, blott långsamt skeende för-

ändringar synas skäligen kunna antagas.
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och tänkbart är det åtminstone — att under en före-

gående verldsperiocl ,
en

'

dylik^
Skandinaviska vallens

småningom skeende höjning, som den nu pågående ^

egt rum och blifvit så länge fortsalt att fjällryggen

kommit ett eller annat tusende fot högre än den

hittills, under nu pågående höjning, stigit 5
så skola vi

lätt finna, att snömassor och från dem nedgående gla-

cierer m,äste hafva betäckt hela Skandinavien oih ut-

spridt sina verkningar derifrån radierade i alla rigtnin-

gar, samt lemnat efter sig just ett sådant härjadt land,

som vår halfö befinnas hafva varit. Om vi besinna att

snögränsens medelhöjd öfver Skandinavien, mellan GO:de

och 70:de breddgraden, ej är mer än omkring 4500
fot öfver hafsytan^ att medelhöjden af fjällryggen hvar-

af många qvadratmil redan ligga i snöregionen ,
är kring

4000 fot, samt att omkring ^ af hela landets yta är höjdt

mer än 3000 fot öfver hafvet och ligger således blott

1500 fot under snögränsen, så torde vi lätt finna att om

höjningen fortsattes tillräckligt länge, blir verkan otvifvelak-

tig. Man skulle till och med kunna beräkna, efter den

kännedom man har om höjningens fortskridande på en

gifven tid, huru många årtusenden skulle fordras innan

hela Skandinavien åter blefve betäckt med glacierer 5
ifall

höjningen alltjemt fortfore.

Om vi nu antaga, som vi väl måste, att Skandi-

navien, efter förstörelseperioden fått sina växter och

djur från de ställen
,
som lågo utanför gränsen af härj-

ningen, så blir det en gifven följd ,
att Skandinaviens

äfven allra äldsta till denna verldsperiod hörande Fauna,
är vida yngre än de länders, hvarifrån denna Fauna

hit inkommit. Och detta instämmer äfven med erfa-

renheten. Det är nemligen ett af de resultater, hvar-

till mina undersökningar ledt, att de fossila djuren all-

tid äro större än de nu lefvande af samma art ,
och

att af de fossila äro de störst ,
som träffas i de äld-

sta lagren. Bevisen för denna uppgift äro många j jag
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vill här blott anföra några få : den fossila Elgen, Hjorten,

Renen, Bäbocken m. fl. i våra torfmossar äro större

än de hos oss na lefvande af samma arter. Den i Li-

thauen nu lefvande Bos Bison är vida mindre än den

fossile^ som träffas i södra Skånes torfmossar^ men
denna är mindre än den^ som finnes fossil i England.

Bos Uriis ,
som förekommer så talrikt i torfmossar-

na här i södra Skåne, är mycket mindre än den,
som träfTas i torfmossarna i England ,

och denna är

dock vida mindre än den Bos Urus, som förekommer

i de ännu äldre mergel-lagren i samma land. — Den-

na regel för storlek efter ancienniteten gäller ej blott

för däggdjur, utan äfven för foglar och amphibier. Så

vidt jag vet är dock menniskan ett undantag j
af henne

hafva fordom, likasom nu, varit större och mindre racer,

men i intetdera afseendet hafva de Öfverskridit måttet

af de ännu lefvande.

På grund af de här ofvan framlagda geologiska

åsigter, anser jag vår Skandinaviska både lefvande och

postpliocena Fauna, hafva på mycket skilda tider in-

kommit från helt skilda håll, nemligen:
från söder: från nordost:

Talpa eiiropwa! *) Gulo borealis.

Erinaceus europceus! Mustela Lutreola.

Felis Lynx. Canis Lagopus.
Mustela Putorhis! Sminthus betulimis.

Martes sylvestris {och foifia) Lemmus medius.

Lutra vulgaris.
—

rufocanus.

Meles Taxus! — rutihis.

Ursus (spelmisj fossil!
—

Norvegicus.— Arctos! Lemmus schisticolor.

Canis familiaris [ferusj ! Pteromys volans.—
milpes. Lepus borealis.

*) Alla ärter, vid hvilka detta tecken står, anser jag med
full säkerhet hafva inkommit den södra vägen.
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Cervus Tarandus.

NB. Måhända att pra
arter bland dem, som i

forntiden inkommit södra

vägen, äfven, i sednare

aren, invandrat pä den nor-

ra, likasom förhållandet pä-

tagligen varit med Renen.

Mus sylvaticus !

— Musculus!

Myoxus avellanarius !

Sciurus vulgaris.

Castor Fiber (fossil)!

Sus Scrofa (ferus) foss.!

Equus Caballus. foss.!

Cervus Alces !— Tarandus foss.!— Elaphus. !

-^
Capreolus !

Bos Urus, frontosus, longifröns och Bisön.

Således delar jag, i anseende till sitt ursprung,
vår Skandinaviska Fauna, i den Germaniska ocii den

Siberiska. Den förra är längesedan afslutad
5

flera ar-

ter deraf äro hos oss redan utdöda, och andra synes

förr eller sednare komma att utdö t. ex. Hjorten, Rå-

bocken , Bäfvern. Den sednare, eller den Siberiska,

fortfar ännu allt jemt att ökas.
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Utkast

till de l§kaiidinavi§ka Däg^gdjurens
Iiideliiiiig*.

Däggdjur: A) hvilkas extremiteter (framben och bak-

ben) äro väpnade med klor.

a) med tre slags tänder: framtänder^ hörnlän-

der och kindtänder.

'I) Extremiteter för att flyga (Chiroptera sid. 1).

2) Extremiteter for att gå m. m. Nosen utdra-

gen till ett rörligt tryne^ kindtänderna flertag-

gade, alla lika (Fossores sid. 60).

3) Extremiteter för att gå m. ra. Kindtänder af

tre slag: enspetsade^ flerspetsade och knöliga

(Fer(e sid. 99).

4) Extremiteter för att simma
j

kindtänderna alla

lika (PIwcacea sid. 268).

b) med två slags tänder
5
hörntänder saknas:

5) Framtänderna -| iTieiselformigaj kindländerna alla

lika (Glises sid. 326).— B) hvilkas extreniiteter äro försedda med hof- jj^

var eller klöfvar.

6) KlÖfdjur eller hofdjur hvilka icke idisla (Pa-

chydermata sid. 450).

7) klöfdjur som idisla (Ruminantia sid, 478).— C) hvilkas extremiteter utgöras af fenor:

8) Kroppen fiskformig naken
^
med horisontcl stjerl-

fena (Cetacea sid. ö83).



SkandinaYieiis Däggdjur.

I. Med klor.

Ordningen: Vingfotade Däggdjur (Chiroptera);

äfven: Flygande Däggdjur. Flädermöss.

Frambenen omhildade till flygredskap medelst en naken

liiid^ ntspännhar som vinge mellan franifotens

mycket förlängda tär, samt vidare pä Jwardera

kroppssidan mellan [rambenen och bakbenen.

Klor: pä alla 5 baktärna, men (hos vara inhemskaj
blott pä franifotens tumme.

Ue uti vår verldsdel förekommande däggdjur^ som
tillhöra denna Ordning^ äro alla smä, beklädda med

mjuka yfviga här och till utseendet snarlika mössen,
hvaraf också deras benämning af Flädermöss härleder

sig. De skiljas dock vid första ögonkastet icke blott

från mössen, utan ock från alla andra däggdjur, deri-

genorn att de äro försedda med vingar, bestående uti

en naken bred hud, som på hvardera kroppssidan
sträcker sig frun skuldran till fotvresten och utspännes
medelst de långa frambenen, och isynnerhet medelst

dessas mycket förlängda tlathandsben och fingerben, på
samma sätt som en regnskärm utspännes medelst fisk-

bensstrålarna. Samma breda nakna hud sträcker sig,

SUandinis Däggdjur. 1
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Utkast

till de Sikaiidiiiaviska Dägfgdjurens
Iiideliiiiig*.

Däggdjur: A) hvilkas extremiteter (framben och bak-

ben) äro väpnade med klor.

a) med tre slags tänder: framtänder, hörnlän-

der och kindtänder.

1) Extremiteter för att flyga (Chiroptera sid. 1).

2) Extremiteter för att gå m. m. Nosen utdra-

gen till ett rörligt tryne^ kindtänderna flertag-

gade, alla lika (Fossores sid. 60).

3) Extremiteter för att gå m. m. Kindtänder af

tre slag: enspetsade^ tlerspetsade och knöliga

(Fene sid. 99).

4) Extremiteter för att simma
j

kindtänderna alla

lika (Phocacea sid. 268).

b) med två slags tänder
5
hörntänder saknas:

5) Framtänderna -f meiselformigaj kindtänderna alla

lika [Glires sid. 326).— B) hvilkas extremiteter äro försedda med hof-
var eller klöfvar.

6) Klöfdjiir eller hofdjur hvilka icke idisla (Pa-

chyderinata sid. 450).

7) klöfdjur som idisla (Ruminantia sid. 478).— C) hvilkas extremiteter utgöras af fenor:

8) Kroppen fiskformig naken, med horisontcl stjert-

fena (Cetacea sid. 583).



Skau(Ima\ieus Däggdjur.

I. Med klor.

Ordningen: Vingfotade Däggdjur (Ghiroptera);

äfven: Flygande Däggdjur. Flädermöss.

Frambenkn ombildade Ull flygredskap medelst en naken

hud, lUspännhar som vinge mellan framfotens

mycket förlängda tär, samt vidare pä hvardera

kroppssidan mellan [rambenen och bakbenen.

Klor: på alla 5 baktärna, men (hos vara inhemskaj
blott pä framfotens tumme.

Ue uti vår verldsdcl förekommande däggdjur, som
tillhöra denna Ordning, äro alla smä, l)eklädda med

mjuka yfviga hår och lill utseendet snarlika mössen,
hvaraf också deras benämning af Flädermöss härleder

sig. De skiljas dock vid första Ögonkastet icke blott

från mössen, utan ock hån alla andra däggdjur, deri-

genorn att de äro försedda med vingar, bestående uti

en naken bred hud, som på hvardera kroppssidan
sträcker sig från skuldran till fotvresten och utspännes
medelst de långa frambenen, och isynnerhet medelst

dessas mycket förlängda flathandsben och fingerben, på
samma sätt som en regnskärm utspännes medelst fisk-

bensstrålarna. Samma breda nakna hud sträcker sig,

iS!iand>n:s Däggtljur, 1
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hos alla Skandinaviska arter^ äfven bakom kroppen och

bildar der, . mellan bakbenen, en bred flik,
i hvilken

svansen, nästan ända till spetsen, är innesluten.

Flygverktygen utgöra således dessa däggdjurs mest

charakteristiska egenhet j
men dessutom utmärka de sig

genom åtskilliga kännemärken, genom hvilka de utgöra

hksom en föreningslänk mellan de Fyrhändtas (Quadru-

manernas) Ordning och Gräfvarnes. Med de förra haf-

va de gemensamt: spenar endast på bröstet, hanlem-

men icke retraktil, och hos de tlesta en verklig tumme

på framfötterna, samt 4 framtänder, dock blott i Öf-

verkäken. Men med Gräfvarna hafva de ett ännu stör-

re antal af kännemärken gemensamma, hvilket längre

fram skall ådagaläggas.

Deras egna utseende antyder ett eget lefnadssätt,

skildt från alla de andra däggdjurens. Flädermössen

blefvo danade med förmåga att fladdra kring i luften,

"likasom stora
fjärillar^

men med en långt raskare och

snabbare flygt. De äro nattliga djur, som om dagen

dölja sig pä mörka ställen och först mot skymningen

flyga ut i luften, der de fånga insekter, hvilka utgöra
deras mesta, om ej enda kost.

Hela deras yttre och inre kroppsbyggnad är af-

passad efter detta lefnadssätt, hvartill Naturen danat

dem. Bröstet är starkt bildadt och bröstmusklerna,
likasom hos foglarna, särdeles tjocka och starka, för

att under flygten med tillräcklig kraft gifva stadga åt

främre extremiteternas , (vingarnas) rörelser. Främre

extremiteterna äro också, likasom hos foglarna, utom-

ordentligt utbildade^ bakre extermiteterna äro deremot

jemförelsevis mycket korta, spensliga och svaga. Hal-

sen är mycket kort, hufvudet temligen litet och tillba-

kafördt tätt till bröstet och ryggen j härigenom bibe-

hålles jemvigten under flygten, som sker tyst och utan

minsta buller. Ögonen äro -små och synförmågan slö^

men deremot äro Öronen stora, hörseln utmärkt fin och
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känselsinnet mer ulbildadt ,än hos något annat hittills

kändt däggdjnr.

Af dessa flygande däggdjur eger vår Fauna blott

ett slägte, nemligen:

Flädermusslägtet (Vespertilio, luv.)

Nosen utan skinnpk eller annan tillsats *).

Örlocket C^ragusJ en mer eller mindre utvecklad hnd-

flik inuti örat.

Tänderna : framtänd. ^ **J med ett tomrum mellan de

ti)ä mellersta o[van; hörntänderna -fZx ***^ spet-

siga kantiga, högre än de öfriga; kindtänderna |-Z

^, den främsta enspetsad, de tre öfriga flertagga-

de: mellantänderna ——rr-^, smärre, enspetsade.'
\ eller 2 ' •' r

Benen: Framfötterna : 5 tär; tummen kort väpnad med
en krökt klo; hos de öfriga 4 äro flathandsbenen

[ossa metacarpi] och täbenen (phalanges digito-

rumj utomordentligt färlängda och slutas utan klo;

i:sta leden af 5:te fingret kortare än i:sta leden

af 3:dje fingret. Bakfötterna: 5 tär, nästan lika

länga och alla väpnade med krökta spetsiga klor.

Hvad här i korthet blifvit anfördt, skall jag något

utförligare utveckla. Beträffande fläderraössens ben-

byggnad^ så hörer till egenheterna i deras hufvudskäl,
att gomdelen af mellankäksbenen (ossa intermaxillaria)

ossifieras aldrig^ utan utgöres af en broskartad hinna,
och käkdelarna träda, likasom hos Igelkotten, från hvar-

*) Märkvärdigt är att man ännu icke hos oss funnit nå-

gon Flädermus med skinnflik på nosen [Rhinolophus Geoffr.)
oaktadt tvä arter deraf förekomma i de tlesta andra länder i

Europa.

**) Fyra ofvan, 6 nedan.

***) En på hvardera sidan i hvardera käken.
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andra. Hiiraf sker^ att för främre näsöppning och främ-

re gomhål, endast finnes ett djupt hak hos det skelct-

terade hufvudet. Kindbägarna äro spensliga^ men nå-

got uppåt och utåt böjda. Ogonhålets fördjupning sam-

manhänger med tinninggropens, utan skiljevägg mellan

dem. Underkäkens ledknappar tvära platt-lrinda. Tän-

derna: framtänderna ofvaa 4, med I eller 2 spetsar,

nedan 6", naggade j
de två mellersta ofvan skilda ge-

nom ett tomt. rum
5

de nedre tättsillande. Hörntan-

den: I på hvardera sidan ofvan och nedan, spetsig,

kantig, oftast högre än de öfriga^ kindtänderna 4

egentliga på hvardera sidan ofvan och nedan, af hvil-

ka den främsta är enspetsad, de 3 andra flertaggade:

detta är det alltid tillstädesvarande bestämda tandaii-

taletj
dessutom sitta mellan kindtänderna och hörntan-

den alltid i underkäken 1 eller 2, och i öfverkäken

O, eller 1
,

eller 2 smärre enspetsade mellantänder

och dessas antal, form och storlek är hos olika arter

olika, men hos individer af samma art fullkomligt lika.— Halskotorna ,
med undantag af axis, sakna törnut-

skott (proc. spinos.) och synas ofvan som skilda rin-

gar, endast förenade genom en hinna. Af hela skelet-

tet äro främre extremiteterna den allra mest utveckla-

de delen
j

och hos somliga arter äro de 2 eller 3

gånger så långa som hela kroppen. Skulderbladen äro

stora, nästan aflångtfyrkantigaj nyckelbenen långa,

starka, böjda och hoptryckta, och bröstbenet har på
främre delen, likasom hos foglarna, en långsgående köl

till fäste för de tjocka bröstmusklerna. OlVerarmens

ben (os humeri) är temligen långt och har starka ut-

skott och kanter till muskelfäste. Af underarmens ben

finnes nästan blott strålbenet (radius) som är utomor-

dentligcn långt och något böjdt^ ty af armbågbenet

(ulna) finnes blott ett obetydligt spår efter olecranum,
fastväxt vid radius, samt en ytterst fin benstilet. En
arliculation med l)lolt bcijning och utsträckning, men

I
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ingen rotation finnes derföre mellan öfver- och under-

armens hen^ och ingen rörelse alls mellan dessa sist-

nämda inbördes : och det kunde också icke finnas nå-

gon ,
utan att flygten derigenom skulle hindras. Af

samma skäl är ledgången mellan skulderbladet och öf-

verarmbenet icke klotformig (en articulatio cephaloidea

Florm.) som vanligt, utan Öfverarmbenefs yttre knöl

(tuberculum majus) stiger npp och bildar jemte huf-

vudet (caput ossis humeri) en ledyta ,
som upptages

i skulderbladets cavitas glenoidalis. Denna är derföre

delad i två ledgropar, af hvilka den ena ligger på ytt-

re kanten, den andra litet deröfver på bakre sidan
5

rörelsen mellan nämnde 2:ne ben är således icke tratt-

formig som vanligt, utan utgöres blott af utsträckning

och hopböjning. Handlofvens ben (ossa carpi) äro som

vanligt små: men hos alla flädermöss äro flathands-

benen (ossa metacarpi) och fingerbenen (phalanges di-

gitorum) för de fyra fingrarna utomordentligt förlängda,

sluta sig med en enkel eller tvåklufven broskartad spets

utan klo, och äro från roten till spetsen strålformigt

förenade genom flyghuden *]. Endast tummen, som

*) I Herr Dumerils högst intcressnnta Afliandling, om
de olika formerna af de yttersta phalangerne hos Dägg-

djuren (införd i Millins Magaz. Encyclop. I. n. 3., och öf-

versatt i Reils Archiv fur die Physiologie VII. p. 301.)» fin-

ner man, rörande flitdermössens yttersta fingerlcdamot ,
föl-

jande: 'Hos tlädermössen äro de yttersta ledamöter på de

(öfriga) fyra fingrarne, utomordentligt förlängda, samt helt

och hållet beklädda af den hud, som bildar vingarne."
—

Man skall troligen finna detta yttrande allt för ofullständigt,

rörande så alldeles egna former som de ifrågavarande, äfven

som det icke är fullkomligt riktigt. De ben, som i fläder-

mössens framfot isynnerhet äro förlängda, äro flathandsbenen

(ossa metacapri) ,
och dernäst de två öfra phalangerne. Den

yttersta phalangen är kort (med undantag af långfingrets)

och på alla tär, broskartad. Pekfingret har icke mer än, två

phalanger; de tre öfriga hvardera tre. På Långfingret är
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är kort och fri, slutar sig med en krökt och spetsig
klo. Äfven äro de nerver, som gå till främre extre-

miteterna, mycket stora. — Hvad bakre delarna be-

träffar, så är bäcknet trängt och baldDenen jemförelsevis

mycket korta, spensliga och svaga j
alla 5 tårna äro

nästan lika långa och väpnade med krökta spetsiga klor,

med hvilka djuret kan haka sig fast och hänga med huf-

vudet nedåtrigtadt. Från fotvresten utgår ett långt

spetsigt och elastiskt ben, fortsatt i brosk, som lägger

sig uti eller innanför flyghudens kant, mellan bakbenen

och svansen, samt tjenar till att utspänna flyghuden.
Man ser af allt detta, att redskapen för flygt äro

starkt utbildade
j
men alla andra rörelseorganer, svagt.

Alla rörelser äro derföre tröea utom flveten. Då flä-

dermusen går, framkryper hon på handlofvarna och

bakbenen, och hon kan icke flyga upp, utan att först

klättra till ett högt liggande ställe, hvarifrån hon ka-

star sig ut och får derigenom luft under de utbredda

vingarna. En gång uppkommen i luften, kringtladdrar
hon der både högt och snabbt. Hennes rörelser i luf-

ten kunna dock snarare liknas vid fjärillens kringfladd-

rande, än fogelns llygt.
—

Märbärdigt är, att oaktadt

flädermössen äro skapade att flyga och verka i skym-

ningen, hafva de icke, som de andra nattliga djuren,
stora ögon för att uppfatta och samla de svaga och

glest spridda ljusstrålarna j
tvärtom äro deras Ögon

den yttersta phalangen något förlängd, afsmalnande, spetsig
och plattryckt. På de t\'å följande fingren iSr han kort, men
till formen olika hos olika arter. Hos Vespert. auritus är

denna yttersta phalang i ändan tvådelad och bildar en ut-

spärrad klyka. Hos de andra arterne slutas det fjerde fing-
rets yttersta phalang med en bredare, men tmin och snedt

utåtriktad spets.
— Man finner lätt orsaken till denna form.

De yttersta phalangerne hos dessa djur äro broskartade, för

att hafva större spänstighet och för att ej afbrytas ,
om \in-

garne under tlygten komma att stöta mot något föremål.
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mycket små och sitta nästan dolda i hår, så att de

väl ej särdeles kunna användas. Det kan således icke

vara synen som leder dem under deras flygt om nat-

ten och deras snabba jagt efter fjärillar och myggor.

Anställda rön hafva ådagalagt, att det är en ytterst

fm hörsel,, som leder dem under jagten. Man har haft

flädermöss i rum instängda och iakttagit, att de ej

angripa insekter, som sitta stilla eller gåj men då in-

sekten flyger och derunder förorsakar ett ljud, störtar

flädermusen pilsnabbt fram och uppsnappar den. Äf-

ven störtar hon sig stundom mot den person, som här-

mar det ljud, en flygande mygga eller fluga åstadkom-

mer. Häraf ses, att flädermusen jagar, ledd af hör-

seln, likasom stöfvaren ledd af lukten. Vindthunden,
loen och falken ledas deremot under jagten af synen.— Flädermössens fina hörsel har sin grund i de starkt

utvecklade Öronen
j

hos flädermössen träffar man de

längsta öron af alla däggdjur j ty hos en del arter äro

Öronen så långa som två tredjedelar af hela kroppen. Man
har äfven iakttagit, att allmänna känselsinnet är mer

utveckladt hos flädermössen än hos andra däggdjur.

Man har beröfvat dem synen och låtit dem flyga kring

i ett rum, der man i åtskilliga rigtningar utspännt li-

nor, utan att de en enda gång stött emot. De hafva

betedt sig alldeles på samma sätt, som om de haft

synförmågan qvar. J)etta fenomen kan ej förklaras utan

genom en ytterst fin känslighet i de nakna Öronen och

flyghuden, hvarigenom de märka olika intryck af luften

i grannskapet af föremål och på afstånd derifrån. *)

*) Man har anmärkt att det stundom händer, att, äfven

hos blinda menniskor, känsligheten stegras till den grad ,
att

de på afstånd kunna märka om något föremål står i deras

väg. Den luftkolonn, den blinde under sin rörelse drifver

för sig, inverkar jemnt på honom tills den möter ett föremål

som hämmar den, då den i sin mån måste göra intryck på
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BeträfTande Flädermössens inre delar, så är ma-

gen enkel; ägglik och bujd^ tarmkanalen kort utan

blindtarm och utan märkbar skilnad mellan tunna och

tjocka tarmen. Hjertat är stort
^ lungorna riiycket sto-

ra och lufiröret; liksom hos foglarna, bildadt af hela

ringar j
rima belägen pfi en platt värta och utan epi-

glottis. Tungan skräflig. Testes ligga i maghålan och

endast vid parningstiden träda de fram. Honan har

tvådelad uterus och hannen ett litet ben i lemmen.

livad Flädermössens lefnadssätt beträffar, har jag

redan nämnt att de dölja sig om dagen på mörka stäl-

len i springor uti murar, i stenbroar, ihåliga träd o. s.

v. der de merendels hänga fasthakade på tummens

eller bakfötternas krökta klor. — 1 vårt klimat tillbrin-

ga de vintren i dvala, och äfven i heta klimat skola

de, vid hastig temperatursänkning, falla i sömn. Sina

gömställen lemna de, under den vackra årstiden, kort

före eller något efter solnedgången, då de flyga ut

för att söka födoämnen. Dessa bestå uti insekter, som

de fånga under det de fladdra kring i luften öfyer

vatten, kring hus eller träd. Afven i gryningen göra
de en luftutfart

5
men de återvända före dagen till si-

na gömslor. Här ligga de stundom ensamma, stun-

dom samlade i stort antal, och under somliga årstider

fmner man blott det ena könet samladt.

Fortplanlning: Sedan vinterdvalan upphört, hvilket

inträffar olika tidigt i olika trakter, flyga de ut, och

kort derefter börja de sin parning, som här i södra

Sverige infaller i ]Maj eller början af Juni. Under denna

tid ser man ofta könen, som lefva i cngifte, jaga hvar-

andra och tumla om i luften, hvarunder de låta höra

(len antågande. Äfvcn hos andra an blinda lia någon gång
funnits spär till en sådan f(3rmäga, att på mörka ställen mär-
ka föremal, utan att se eller vidröra dem. Jemf. vidare Reils

Archiv I. B. 3. II. sid. 58.
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ell flnt och skarpt läte. Sedan honorna blifvit drägti-

ga, skilja de sig, för någon tid, helt och hållet från

hannarna, flytta tillsammans i en merendels åt sol-

sidan vänd kavitet i ett träd eller en mur m. m.,
der de utgöra en egen koloni, och tillåta ej någon en-

da hanne att intränga i deras boning. Här framföder

honan sina ungar, hvilket tillgår på det sätt, att hon

hänger sig upp, fasthakad vid tummarnas klor, böjer
svansen inåt och bildar derigenom, medelst skenkelhu-

den, en hängmatta, hvari ungarna vid födseln blifva

upptagna. Modren afi^iter nafvelsträngen och slickar

flitigt den nyfödde ungen. Hvarje hona föder 1, säl-

lan 2 ungar, som hon någon tid daggar medelst sina

2:ne på bröstet sittande spenar. Då någon fara på-
kommer och modren vill flytta sin unge, låter hon
honom haka sig fast vid spenen 5

och i denna ställning

flyger hon bort med honom. — Sedan honorna sam-

lats, aflägsna sig hannarna, och hvarje särskilt eller

flera i sällskap välja sig ett mörkt hal, der de till-

bringa dagarna. Man tror att de honor, som utgöra
en och samma koloni, gemensamt nära och värma un-

garna, så att då några flyga ut efter föda, de andra

skydda och värma de små *). Sedan ungarna äro

flygvuxna, hvilket hos oss inträffar i slutet af Augusti
eller i September, (ty i Juli och början af Augusti
finner man ännu ungar, som ej kunna flyga,

—
till

och med ungstinna honor), återvänder hannen, och hela

familjen trätTas då, samt under hela vintren, tillsam-

mans. Beträffande Flädermössens lefnadssätt kan jem-
föras: Kl hl, Deutsche Fledermäusse , Neue Annal. der

Wetter. Gesell. I. B. I. Abth. S. 11—26} Ornis 3.

p. 17
j

Isis 1829, p. 640.

*) Ett analogt fenomen förete några af polarzonens
simmfoglar, hvillca, enligt Fabers iakttagelser, gemensamt ruf-

va, utkläcka och uppföda sina ungar.
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I förutnämnda Flädennöss-kolonier har man träf-

fat honor af olika arter samlade. Äfven har man re-

dan på flera ställen, i de kaviteter der en större ko-

loni finnes, eller fordom bott, träffat en mängd flä-

dermus-skeletter och ben af olika arter. Hr Prosten

Ekström fann en sådan bensamling i en murspringa på

Hörningsholra , 1830j och vid reparationen af härva-

rande Domkyrka träfiades, for några år sedan, en dy-

lik, hvilken under artikeln Vespertilio Nodula vidare

skall omnämnas.
Hvad Flädermössens förbredning och vistelseort

beträffar, så intager hvarje art, en vidsträckt yta af

jorden 5
dock tillhöra somliga mer de södra, andra mer

de norra trakterna deraf. Somliga arter förekomma

öfver hela Skandinavien från dess sydligaste trakter,

ända långt upp åt norden och på fjällen 5
dock före-

komma, så vidt jag hittills kunnat utspana, inga flä-

dermöss inom polcirkeln. Vid Norriges kust träffas

flädermöss på Lurön, (som ligger ett par mil söder

om polcirkeln) ytterst sällan och blott i ovanligt varma

år, och under den varmaste årstiden. På Lofoden vi-

sa de sig aldrig.
—

I Herjedalsfjellen ,
mellan 62 och

63 nordl. breddgraden, skall om sommaren någon gång
ses Flädermöss

j
och i Östersund, på FrÖsÖn i Jemt-

land, förekommer någon gång '^en långörad grå fläder-

mus, äfven som der ej sällan visar sig en kortörad

brungrå", enligt de upplysningar Hr D:r Wetterbergh

vänskapsfullt meddelat mig. Men hvilken kortörad art

det är, som går så långt åt norr, känner man hittills

icke, då den hittills icke blifvit tillräckligt undersökt *).

I södra Sverige vakna flädermössen tidigt och

börja redan flyga ut om aftnarna i Mars månad, då

*) Troligtvis är det min V. borealis (de nyares V. Nils-

sonii) ,
hvilken jag äfven träffat i det vestra -Norriges fjäll-

trakter.
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blidt väder inträffar. Till och med midt i vintren,
då töväder infaller, ser man en och annan flyga ut.

Åtskilliga gånger har man träfTat V. Barbastellus, på
varma ställen t. e. i

stall, utflugen midt i Januari må-
nad. I de nordligare landskapen skall vintersömnen

vara mycket längrej och vid fjällstugorna på Dovrefjäll,
i Trondhiem och i Stördalen, visa flädermöss sig knap-

past före midsommar. Det är dock ovisst huruvida

de der i sömn tillbringat den långa tid, under hvilken

de ej visat sig, eller de småningom vandrat dit från

sydligare trakter.

Redan för 20 år sedan har nemligen den frågan
blifvit framkastad, om ej flädermössen ,

likasom en stor

del foglar, företaga långväga flyttningar efter årstider-

na. V. BoiE i Kiel förmodade det deraf, att kalkgraf-
varna vid Dagsberg, nära Viborg på Jutland, äro om
vintren i mängd bebodda af flädermöss, oaktadt der-

städes ingen enda förekommer om sommaren (Isis 1 828.

p. 865). — Häraf drager Hr Boie den slutsats, alt de

antingen invandrat från den högre Norden eller samlat

sig från alla kringliggande trakter. Det sednare synes
väl vid första påseendet vara det antagligaste, äfven

som att de flädermöss, hvilka om sommaren svärma

kring bland träden på Djurgården vid Stockholm, mot
vintren flytta in och vistas i gamla l)yggnåder. (Jemf.
Illum. Fig. t. Faun. I. B. Art. Läderlappar).

— Hr D:r

Gloger har uti Jsis 1828 p. 1113. meddelat intres-

santa iakttagelser, anställda på Sudeterna, och som bi-

draga att sprida ljus öfver detta ämne. 1 medlet af

Juli skjöt D:r Gloger derstädes åtskilliga flädermöss

hörande till V. discolor (V- niurinus Lin.}, på en höjd
af 3886 fot Öfver hafsytan, der tre veckor förut dels

ingen enda visat sig, och dels invånarne bestämdt

försäkrat, att der ännu ej fanns några flädermöss,
men att de om 1 4 dagars tid skulle infinna sig. Nå-
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got sednare såg Hr G loger äfven flädermöss på 4377
fots höjd. Orsaken hvarföre dessa djur visa sig så

sent på nämde höjd af Sudeterna, tror Hr Gloger va-

ra den^ att de ej förr kunnat besöka en så ofruktbar

trakt. Han anser det omöjligt att de derstädes skulle

ha legat i vintersömn och vaknat först i medlet af Juli.

I det fallet skulle de^ helst de åter måste lägga sig

att sofva sednast i slutet af September, under den

korta tiden, af 2/^ månad para sig, föda ungar samt

uppföda dem — hvilket ej anses vara möjligt. Af

allt detta drager Hr Gloger den slutsats, att nämda.
flädermöss hvarje sommar flytta dit upp från dalbyg-

derna, der de tillbringa vintren. Äfven anför Hr Glo-

ger^ p. 1117—1108, en mängd andra fakta, som gif-

va anledning till den förmodan, att de flädermöss, han

skjöt i slutet af September och första hälften af Ok-

tober, voro stadda under flyttning,' Huruvida en så-

dan långväga flyttning här i Skandinavien eger rum,
torde icke vara svårt att få fullt utredt, sedan man

derpå blifvit uppmärksam. Hela frågan torde kiinna

reduceras derhän, om man i fjällbygderna och den

högre norden, der flädermöss om somrarna visa sig,

äfven stundom, likasom i de sydligare trakterna, träf-

far dem i sömn under vintern. Detta bör kunna upp-
lysas af inbyggarne i nämde trakter. Har man aldrig

derstädes träflat någon i sömn varande flädermus un-

der vintertiden, så äi- detta ett starkt bevis, ehuru

blott negativt, för migrationer till och från blidare

trakter. Och svårt är det väl att föreställa sig, att

dessa nattliga djur, som sky ljuset, kunna annat än

tillfälligtvis besöka de högre latituder, der, under en

läilgre tid, solen icke går ner, och der, under en ännu

längre tid, en oafbruten dag råder. Det synes derföre

högst sannolikt, att de flådermöss, som der under en

kort tid visa sig, verkligen migrerat dit. Emellertid

är detta ämne af stort intresse både i zoologiskt och
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physiologiskt hänseende; och förtjenar mer uppmärk-

samhet; än det hittills synes hafva ådragit sig.

Jag nämnde att flädermössens födoämnen bestå

uti insekter; hvilka de fånga i flyglen mider det de

fladdra kring i luften: nattfjärillar; skalbaggar, myggor
och mal; m. fl. hvilka; likasom de, äro i rörelse om

natten; blifva oftast föremål för deras jagt. Afven i

fångenskapen förtära de helst insekter; som de fånga i

flygten^ döda insekter förtära de mindre gerna och

kött vidröra de sällaU; och då blott i yttersta hun-

gersnöd *}.

Nytta och skada: Då vi uti detta verk ofta kom-
ma att afhaudla denna rubrik; torde här; vid första fö-

rekommandet deraf; vara rätta stället att om dess

egentliga mening yttra några ord. I allmänhet förstås

dermed den nytta eller skada; en djurart omedelbarli-

gen tillfogar menniskaU; genom att befordra eller häm-
ma dess ekonomi. I detta afseende förekomma oss

många djurarter temmeligen betydelselösa; och till dem
räknas af mången äfven tlädermössen. Men hafva vi

genom iakttagelser och förnuftsslut hunnit till den öf-

vertygelseU; att hvarje lefvande varelse fått; af en all-

vis Försyn ; sig anvisad sin verkningskrets; hvarefter

dess anlag och krafter blifvit lämpade; och att denna

icke gifvits med hänseende blott till menniskaU; utan

till det stora hela^ så skola vi väl åtminstone ana att

äfven dessa; så besynnerligt ombildade tnöss, hafva

fått sitt;
i öfverensstämmelse med metamorfosen och

derefter afpassade; uppdrag att uträtta. Ty det kun-

na vi inse, att de, från de typiska däggdjuren, som stå

dem närmast; blifvit på ett märkvärdigt sätt ombilda-

de. Jemföra vi en Flädermus med t. ex. en Ndbbmus,
hvilket slägte de stå närmast i kindtändernas form

*) Detta instämmer med min erfarenhet. Härifrån skall

dock V. Noctula göra ett undantag; jemf. dess Ilist.
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och antal
j

i mellanländernas olika form hos skilda ar-

ter, i fallens beskaffenhet m. m.
,

så se vi att frambe-

nen, som voro små, utväxt till en enorm längd och

ombildats till vingar j
att nosen, som var spetsig, blif-

vit bred, framtänderna ofvan skilda, öronen stora,
nervrika och nakna. Då vi vidare se att dessa till

foglar ombildade . däggdjur lefva uteslutande af insekter

och äro i rörelse blott om natten
5

så skola vi utan

tvifvel gissa att de, utom ändamålet att sprida lif och

rörelse i luften under de lugna sommarnätterna, blifvit

så ombildade för att vara de insektätande sparffoglarnas

ställförträdare. Derföre, under den tid af dygnet, då

dessa sitta tysta och sofva mellan grenarna och bladen,
fladdra flädermössen kring bland samma grenar- och

blad, och bortsnappa de för träden skadliga insekter

som då svärma kring. Om dagen, då foglarna äro i

verksamhet, dölja sig flädermössen
5

och om vintren,

då inga insekter äro i rörelse och då de insektätande

foglarna flyttat åt varmare länder, krypa flädermös-

sen in i någon springa eller ihåligt träd, och sofva

der tills vårvärman väcker både dem och insekterna— och den förra jagten åter börjas. Någon annan

särdeles stor nytta för oss, göra de väl icke, än att de

förtära en mängd för skogar och trädgårdar skadliga natt-

flyn. Skada göra de ingen. Att de fordom ansågos för

giftiga och att deras bett troddes förorsaka ^korf och

andra onda sår, behöfver numera knappast nämnas, då

ingen numera tror sådant skrock.

Fångst: Då Flädermössen göra oss mer nytta än

skada, så hvarken behöfva eller böra vi vara omtänkta

på medel att utrota dem. Vill man haf\'a exemplar

deraf, för något vetenskapligt ändamål, kan man skaf-

fa sig dem genom någon af följande methoder: 1) med
fin fogeldunst kan man skjuta flädermöss, då de i

skymningen fladdra kring, isynnerhet öfver vatten
j 2)

der flädermöss bruka vistas öfver en damm eller an-
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nat vatten, tager man, i helt lugna sommaraftnar, en

brädbit och låter den flyta på vattnet, sedan man på

midten af brädet satt ett lågt brinnande ljus, och

kring detta lagt en krans af karborrar. Då ilädermös-

sen fladdra kring ljuset, slå de vingarna i karborrarna

och fångas lättj
men fångaren bör, i en liten båt i

grannskapet, upphemta dem då de fastnat
5

3) der

flädermöss ha sitt tillhåll i springor uti panelningar,

väggar och murar, passar man på dem om morgnar-

na, då de återvända från sin luftfart, och då de all-

tid sätta sig en liten stund utanför hålet, innan de kry-

pa in
,

hvarunder man med ett spö kan lätt nedslå

dem
5 4) man påstår att om man fäster ett lakan mel-

lan två stänger och håller det upp der tlädermöss

fladdra kring, skola de flyga på lakanet och lätt kun-

na invecklas deri medelst stängerna 5 5) med ett långt

spö eller piska, kan man nedslå dem ur luften
5 6)

Om man, då aftonen är mera mörk, ställer ett ljus

som brinner i ett Öppet fönster, kan man locka flä-

dermöss in i rummet
j 7) man uppger äfven, att om

man i luften uppkastar karborrar, der flädermöss i

skymningen fladdra kring, skola de flyga till och slå

vingarna deri, emedan de anse dem vara insekter
3
de

nedfalla då och fångas lätt.

Ofversigt

af de Skandinaviska Fläderinusarterna.

A) Med skilda öron.

1) Öronen tjocka ogenomskinliga, vida kortare än huf-

vudet
;

. örlocket kortare än halfva örat
,
mellantänderna ofvan

O eller 1, nedan 1. Flädermöss: (Vesperugo Keys. et Blås.).

a) Mellantänder ofvan O, nedan 1.

Vespertilio murinus : ensfärgadt gråskymlig ofvan; örlocket

upptill utvidgadt.

Vespertilio borealis: på ryggen en stor brungul eller gulgrå
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fläck, omgifven med svart; öilocket upptill något afsmal-

minde.

b) Mellantänder ofvan 1, nedan 1.

b^) Öfra mellantanden synes ej utvändigt, ty bak-

kanten af hörntanden gränsar in till främsta kind-

tanden.

Vesperfilio Noctula: ofvan guUirun med ljusare bottenfärg.

b'-) Öfra mellantanden synes äfven utvändigt, ty hörn-

tanden och främsta kindtanden äro skilda.

Vespertilio Nathusii : ofvan rostbrun
;
underarmen I t. 2% l'"^-—

PipislreUus: ofvan gulbrun med svartaktig bot-

tenfärg; underarmen i t. 1^2 li^-

2) Öronen mest tunna genomskinliga, föga kortare eller

något längre änhufvudet; örlocket längre än halfva örat, upp-
åt afsmalnande; mellantänderna ofvan 2, nedan 2. Natlblac-

kor: (Vespertilio).

fl) öronen kortare än hufvudet.

Vespertilio mystacinus : öronen föga genomskinliga; svansflyg-
huden med talrika (10

—
12) tvärstreck.— Baubentonii : öronen genomskinliga; svansflyghuden

utan tydliga tvärstreck.

6) öronen längre än hufvudet.— Nattereri : svansflyghuden med 5 glesa tvärstreck
,

i

kanten fransad.

B) Med öronen hopväxta på pannan.

1) Öronen mycket längre än hufvudet, tunna och ge-

nomskinliga; mellantänderna ofvan 1 nedan 2. Läderlappar

(Plecotus Geoff.):

Vespertilio auritus: ofvan rostgrå, under blekare.

2) Öronen kortare än hufvudet, tjocka ogenomskinliga;
mellantänderna of\"an O, nedan 'I. Barbasteller (Sjiiotus
Keys. et Blås.).

Vespertilio Barhastellus : svartaktig.

Vi indela således detta artrika slägte i tvenne

grupper och hvardera gruppen i tvenne underordnade

slägten :

Första gruppen: Flädermöss, som liafva öronen skilda.

i) Tjockörade Flädermöss [Vespertdiones pacliyoti

Glog. Vesperugo Keys. et Blås.).

Öronen mycket kortare ån hufvudet , breda, tjocka

QäderartadeJ oftast ogenomskinliga; Örlocken Äo;7rt meti
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afnmdad, framåt eller inåt böjd spets , stundom i den

snedt afrundade spetsen bredast
,
nästan njurlika; mel-

lantänderna *) ^ eUer\; en liten hudflik utanför sporr-

benet-^ svansflyghuden med talrika flO—^^J tvärådror.

De Flädermöss
,

som höra till denna afdelning,
utmärka sig i allmäuhet genom en mer undersälsig och

stark kroppsform 5
hårbeklädnaden är^ ehuru fin, dock

icke ullik^ nosen kort och bred, föga hårbeklädd
j
öro-

nen vanligen knappt af halfva hufvudets längd, breda,

tjocka ofvan afrundade
5
tandbettet starkt med ett ringa

antal mellantänder^ hela tandantalet -ff t. 4-f sål. 32 eller

34. — Skallen har nosen mer eller mindre bred, och

Öfra profilen från näsan till nackkammen utgör en nä-

stan rätt linea, utan betydlig sänkning Öfver ögonen.
Deras kroppsbyggnad är undersätsigare, deras

vingar bredare men kortare, och derföre är flygten

raskare. Vingarna röra sig snabbare i alla rigtningar

och med beundransvärd lätthet. I sitt lefnadssätt fö-

rete de- äfven det egna, att de i allmänhet utflyga ti-

digare än de tunnörade. De utflyga alla (enligt glo-

GERS iakttagelser) före första timmans förlopp efter sol-

nedgången, och somliga redan vid eller före solned-

gången. De fladdra sällan öfver vatten
5

mest bland

träd och buskar, och de anställa derunder jagt på så-

dana färillar och andra insekter, som om natten äro i

rörelse.

1. Oråskymlig- Flädermus (Vespertilio
mnrlnus Li.n.).

(Vesper t. discolor Recent.).

Artm. Ofvan ensfärgadt gräskymlig , under gi^åblack;
vid undra sidorna smutsigt hvit; kinder och pan-
na svarta; örlocken upptill bredast och snedt af-

*) De små enspietsade ,
som sitta mellan hörntanden och

främsta kindtanden. Jemf. sid. 4.

Skandinrs Däggdjur. 2
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rundade. Längd 2 t. 4.
lin.j

underarmen 1 t. 6

—7 lin.

Skallen: Hjernskålsregionen något mer bred än lång;

ansigtsdelen ofvan platt utbredd, vid båda sidor

ofvan med en mer eller mindre tydlig fördjup-

ning; mellantänderna ^.

Synonymi: Vespertilio murinus Lin. Faun. Svec. edit. 2:da

pag. 1. n. 2; edit. Iima p. 7. n. 18. — Syst. nat. XII.

L p. 47. n. 6. — Edit. X. 1. p. 32. n. 7. — Vesper-
tilio Noctula Retz. Faun. 1. p. 7. n. 3. (efter beskrif-

ning och originalexemplar, förvarade i Lunds Museum).— NiLSS. Skand. Fauna 1. s. 335. n. 50. — Vespert.

pipistrellus Retz. Faun. p. 7. n. 5. — Vespertilio dis-

cotor Nätter. Kuhl neue Annal der Wetter. Gesellsch. I.

I.p. 187. — Desmarest Mammalogie 1. p. 139. — Boie

Isis 1823 p. 967. — id. ibid. 1825 p. 1205. — Gloger
Isis 1827 p. 421. id. ibid. 1828 p. 1113. — Nilss. Illu-

min. figurer till Skand. Fauna 17. Iläft. fig. 33 (infer.)— Particoloured Bot. Bell. British Quadrupeds p. 21 —
Vesperus discotor Keyserl. et Blås. Wirbelthiere Euro-

pas I. p. XV och 50. Sv. Flädermus, Läderlapp, Natt-
blacka. Norr. Skindvinge.

Anmärkning vid Synomjmien: Då jag åtskilliga gånger, från

utländska Naturforskare, fått förfrågningar rörande linnes

Vespertilio murinus, till hvilken art den egentligen hörer
;
så

anser jag det här vara rätta stället att upptaga och besvara

dessa frågor. För det första flnna vi^ lätt, att den art,

som de nyare kallat Vespertilio murinus Lin., och som
Bechstein kallat Vespertilio myotis, icke kan vara Lin-

nés V. murinus, enär den aldrig funnits inom Sveriges

gränser, der dock Linnés Vesp. murinus, måste förekomma.
För det andra kan de nyares V. murinus icke vara Linnés, af

det skäl att don har ''''öronen längre än hufcudeC^ ty Lin:s

r.m2/rm'/S; upptagen i Faun. Svecica, har '^öronen mindre än
hufvudet^\ Sal. måste V. murinus Lin. Vpira en Svensk art

,

som har öronen kortare änhufvudet. Lägga vi nu för oss Lin:S

Fauna Svecica, 2:dra uppl. Stockholm 1761, sä inse vi

lätt hvilken Svensk art der menas. Det säges pag. 2. om V.

murinus, att han har: ''''motares utrinque 3 tricuspi

dali,''^ och ''^laniarii superiores duo, anteriore majoreJ'

Antages blott de 3 flertaggade (tricuspidati) för kind-

tänder (molares) och den enda framom dem sittande
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enspetsade, för en hörntand, hvilketLmNÉ påtagligt gjort,

så slår beskrifningen in till punkt och prick med vår

ifrågavarande art. Likaledes i underkäken: ''Haniarii in-

feriores 3, antico maximo?'' Här har äfven Linné tagit

den främsta enspetsade kindtanden, samt mellantanden,
äfven som den egentliga dens caninus för hörntänder;
hvilkas antal således blir 3; äfven här instämmer så-

ledes beskrifningen på vår ifrågavarande art, de ilya-
res V. discolor

,
mellantänderna blifva nemligen enligt

Linnés Fauna ^. Då vi nu icke hafva mer än två arter i

Sverige, på hvilka denna charakter inträffar, nemligen
denna och följande, så måste en af dem vara Linnés*

Vesp. murinus. Men följande art är långt mera sällsynt,
denna derrmot allmän öfver södra och mellersta Sverige,
åtminstone ända till Uppland.

•— Lin:s F. murinus är också

allmän
;
Linné anför på denna art både Uppsvenskt och Små-

ländskt namn. Af allt detta följer att Lin:s V. murinus är den

art vi här beskrifva. Att i Lin:s Fauna är tryckfel, dådet

säges att öfra framtänderna äro 6 och nedra 4, behöf-

ver knappt erinras
; ty sådana framtänder har ingen flä-

dermus; alla ha 4 ofvan, 6 nedan.

Det har gått med Linnés Vespertilio murinus, som
med dess Strix passerina, att benämningen i skilda län-

der blifvit tillagd olika arter. Den minsta uggleart man
kände, trodde man vara Lin:s Str. passerina. Sä kom
i England Strix Tengmalmi ,

i Tyskland Str. Noctua,
att få detta namn, och då man slutligen fann den rätta

passerina, kallade man den i Tyskland Str. pygmwa
och i Holland Str. acadica. På samma sätt trodde man
att den allmännaste flädermus nödvändigt skulle vara

LiN:s V., murinus :

'

Frankrikes Chauve-souris commun
och Englands Common bat blefvo derföre kallade Vespert.
murinus Lin., ehuru ingendera af dem var det : den förra

är Bech.steins Vesp. myotis ,
den sednare Daubentons V.

pipistrellus
—

;
och dä man slutligen fann den rätta Vesp.

murinus Lin., kallade man henne Vesp. discolor. Jag

har, med alla andra nyare, begått samma fel; men ett

fel är det aldrig för sent att ändra. Man invände ej

att namnet V. discolor är allmänt antaget och att än-

dringen nu gör confusion
; ty mer confusion åstadkommer

det, i kunskapen om arternas förbredning öfver jorden,
att antaga, att Linne i Fauna Svecica beskrifvit en art,

som alldeles icke tillhör denna del af jorden. Schrebers
2*
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och de nyares Vesp. rmirinus må behålla namnet Vesp.

myolis, hvarmed Becbstein redan benämde den, och V.

discolor Nätter, må behålla sitt vida äldre Linneanska

namn Vesp. murinus. — BeträfTande i öfrigt synony-

mien, får jag anmärka: Retzius har i sin Fauna till Linnés

diagnos lagt orden: ''opcrculo lanccolato,"'' hvarigenom
hans V. murinus icke längre blir Linnés. Den vördnads-

värde Förf. hade ej tillfälle att se alla djurarter, han be-

skref. Pä god tro insatte han efter Schreber dessa ord

i diagnosen. Retzil';; har deremot ganska känneligt beskrif-

vit Linnés V. murinus under namn af V. Noctula
,
och

all tvekan deiom upphör då man ser de exemplar, han

deponerat i härvarande akademiska museum, och som
ännu der förvaras med Retzii egen handstyl. Att Nät-

terers discolor är fullkomligt identisk med denna art,

kan jag intyga, emedan jag jemfört tyska exemplar der-

af med vår Svenska, (Jemf. hvad jag derom yttrat i

'UUum. tig."'^
17:de Haft. Art. Vesp. discolor), och Natte-

rer sjelf, då han för 8 år sedan besökte mig, erkände

dem för fullkomligen identiska.

Beskrifn/ng: Längden 2 tum 4 hn., svansen 1

t. ö lin., vingbredden 12 t. 6
lin.^

underarmen (ulna)

1 t. 6—7 lin. Tibia 6 lin. — Hufvudet G lin. Nosen

mycket bred, derigenom att dess sidor äro starkt svalda,

samt ofvan liksom afplattad^ niisan bred (I-^ lin.) htet

klufven med en obetydlig fåra långs midten, samt myc-
ket framstående öfver underläppen. Näsborrarna half-

cirkelformiga^ munvikarnc gående tillbaka under ögat,

men ej på långt när ända till örat. Nosen nästan helt

naken, tä^t småvårtig och med några glesa morrhår^

pannan deremot försedd med täta långa yfviga hår,

hvilket gifver denna art en egen fysionomi. Ögonen

mycket små och svarta, ligga bakom kindsvulsten. Öro-

nen 4i lin. höga och nästan likaså breda, svarta, tjoc-

ka och ogenomsigliga, bakre kanten i midten litet in-

skuren, nedtill nindad och -långt framgående^ dock ej

ända till miinvikcnj främre kanten med en invändigt

tvärgående fålla nära roten. Orlocken temligen korta,

2 linier höga, breda, upptill bredast och snedt afrun-
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dade. Då vingarna äro hoplagda räcker nosen 2 linier

framom handlofven. Svansflyghnden med talrika (10—12) punkterade tvärstreck^ ofvan glest luden från

roten till midten. — Fallen medelmåttigt lång och yf-

vig, ofvan håriga ej ullig (håren på ryggen kring 2—
24" linier långa) ofvan svartbrun eller svartaktig med
grå eller gulgrå hårspetsar, hvarigenom den synes grå-

skymlig^ inunder smutsigt hvilaklig, stötande i rostgult
eller rostbrunt, på sidorna baktill blekast och ullig.

Nos, kinder och ett tvärstreck fram Öfver pannan rent

svarta. Flyghuden svart
5

lemmarna (extremiteterna)
ofvan svarta, inunder blekare.

De hannar och honur, jag mätt, voro alla lika stora.

Skelettet: a) Skallen: från nacken till framtänder-

na 5^ lin.,
öfver kindbågarna baktill 34-lin., tvärs öfver

de bakre kindtänderna 2^ lin. Underkäken från vin-

keln till framtänderna ej fullt en half tum. Hjernskålen
sedd ofvan synes nästan klotformig, med nack-kammen

gående tvärs Öfver dess öfversta och bakersta del.

Nackhålet nästan cirkelrundt, Ansigtsdelen ofvan platt,

utbredd, vid båda sidor ofvan försedd med en mer
eller mindre betydlig fördjupning, och framtill inskuren

genom ett bredt rhomboidiskt hak. En hoptryckt knöl

öfver orbitaj foramen infraorbilale rundt, ligger mycket
närmare margo orbitalis än maxillaris. Kindbågen smal,
i midten litet bredare med en obetydlig flik uppåt.
Sedd från sidan är Öfra profilen rät, utan någon sänk-

ning mellan hjernskålen och ansigtet.
— Tänderna:

framtänderna ofvan 4, de mellersta skilda genom ett

betydligt tomrum och i spetsen tvådelade, med den yttre
eller bakre spetsen kortast

j
de yttersta mindre, enspet-

sade, stundom med en liten tagg vid roten unvändigt,

(de bakres framspetsär lägre än de främres bakspets),
samt något skilda från hörntanden. Denna är hÖg

trekantig spetsig och något krökt
j

denne och främsta

kindtanden sitta tätt sammans, utan någon småtand
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mellan sig. Kindtänderna i, de två mellersta
störst, den

främsta något högre och nästan enspetsad med en häl

invändigt vid roten
^
de tre öfriga med dubbla vågformiga

ränder, som slutas med trekantiga spetsar. Underkä-

ken: 6 fram tänder, små och naggade ,
af hvilka de två

mellersta bilda en rät vinkel
^
de två sidotänderna sitta

något snedtj hörntanden mindre än Öfverkäkensj kind-

tänderna i, de två mellersta störst, den främsta en-

spetsad, trekantig, högre än de följande tre, af hvilka

hvardera är försedd med taggar, 2 yttre mycket större

och 3 inre, mindre. Mellan främsta kindtanden och hörn-

tanden sitter en liten låg mellantand. Process. €oronoid.

bildar en vinkel, föga mindre än en rät.

b) Bålen: Halskotorna sakna törnutskott, med un-

dantag af axis, som har det kölformigt och böjdt. At-

las -har starka sidoutskott och, äfven som axis, en

främre knöl. Ryggkotorna \ \
,

och af samma antal

äro Refbenen på livar sida, hvaraf det öfversta som

är mycket kort, tjockt och oformligt, articulerar med
manubrium sterni. Bröstbenet (sternum) består af två

delar, af hvilka den öfre, (manubrium) är trekantig

och har en långsgående köl (carina) som upptill slutas

med en hög process. Med denna delens sidohörn ar-

ticulera nyckelbenet och det öfversta Refbenet.— Den

andra delen (corpus sterni) är smal, jemnbred och

nedtill något utvidgad, samt slutas med ett rundt

brosk. Till denna del af bröstbenet stöta 5 långa ref-

bensbrosk, hörande till 2—7 refbenen. — Bröstet ut-

gör en kort, framtill hoptryckt kägla.
— Ländkotorna

5 utan betydliga sidoutskott. Heligbenet består af fem

hopvuxna kotor.

c) Extremiteterna: 1 ) de främre: Nyckelbenet -^ tum,
lika böjdt efter hela sin längd och hoptryckt, framtill på

långs med ränna. Skulderbladet lika bredt nedtill som

upptill, bildar nästan en aflång fyrkant, hvars spina

som går på sned utåt och uppåt, slutar sig i en lång
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acromionj process, coracoid. tydligt tvåklufven. Under

spina går i samma direction öfver scapula en fördjupning.

Öfverarmbenet 1 tum långt ^
underarmens (radius) i^

tum något böjdt. Till alna finnes blott ett ganska

obetydligt spår efter olecranum, som är hopvuxet med
radius. Handlofsbenen (ossa carpi) mycket små. Mel-

lanhandbenen (ossa metacarpi) till de fyra fingrarna

äro mycket förlängda l-g-
ä 1-| tum långa, och deras

längdförhållande följande: pekfingrets märkbart kortare

än långfingrets j ringfingrets föga längre än pekfingrets^

lillfingrets något kortare än ringfingrets ,
men dess för-

sta falang räcker vida längre ut än ringfingrets os

metacarpi.
—

Ringfingrets första falang är betydligt

kortare än långfingrets j lillfingrets räcker till hälften af

ringfingrets. Tummen kort, slutas med en krökt spetsig klo.

2) Bakre extremiteterna: Becknet är litet, på sidorna

hoptryckt. Höftbenen långa, cylindriska, upptill något tjoc-

kare, sakna allt tecken till abdominal del Os ischii bildar

med sin ramus adscendens en vinkel, mindre än en rät.

Ossa pubis, som hafva upptill och framtill en hög

process, bilda nedtill, vid den mycket korta symphy-

sis, en båge. Foramen obturatorium är stort, övat.

Svansens kotor 10. Lårbenet -j-\ tum. Vadbenet I tum.

Fotvristbenen, plattfotbenen och tårna temligen små.

Tårna nästan lika långa, utan motsatt tumme, slutas

med hoptryckta, krökta och spetsiga klor.

Vistelseort och lefnadssält : Gråskymliga flädermu-

sen synes vara den allmännaste art i slägtet, icke blott

i Skåne, utan i hela södra och mellersta Sverige.

Huru långt hon förekommer mot norden, känner man
ännu icke med visshet, isynnerhet som man icke all-

tid åtskilt denna och följande art^
men säkert är, att

hon förekommer ända till Uppland och andra lika nord-

liga trakter. Från många ställen ej mindre i södra än

mellersta Sverige, från Södermanland och Uppland, har jag
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fått denna art i stor mängd, och så väl ungar som

gamla j
hvilket visar att hon på alla dessa ställen, bå-

de vistas talrikt och fortplantar sig.

Denna Flädermusart uppehåller sig i reranor och

hål i murar, uti kyrkor och boningshus, på landet och

i städerna. Uti de gamla murarna i Lunds Domkyrka
förekommer hon talrikt^

uti ihåliga träd synes hon der-

emot aldrig förekomma, och äfven häri skiljer hon sig

från följande närslägtade art. Någon gång händer del

här i Skåne att en och annan framkommer midt i vin-

tren, då blidt väder inträffar
^
de flesta dölja sig dock

i sina gömslen till fram i April, då de i skymningen flyga

ut, fladdra kring högt i luften och låta höra sitt skarpa och

gälla skrik. Före skymningen visa de sig sällan hos oss,

och de framkomma nästan endast i lugnt och klart vä-

der
j
stundom ser man dock en och annan ute i blåst

och fint regndur. Ibland händer, då de för tidigt om
våren flyga ut och bli öfverfallna af köld, att de ej

kunna återvända till sina gömslen. De träffas då

döda på marken utanför de murar, der de ha sitt till-

håll. Denna art är eljest seglifvad och uthållig: för

några år sedan hade på senhösten en Gråskymlig flä-

dermus inkommit i ett större rum, der sällan elda-

des. Hon föll i sömn då vinterkylan inträffade. Hvar-

je gång, då rummet uppvärmdes (åtminstone 5—6

gånger under vinlren) vaknade hon upp, och fladdrade

kring, men gömde sig åter och insomnade då luften i

rummet blef afkyld. Oaktadt hon således ofta blef

störd i sin sömn, öfverlefde hon dock hela vintren

utan att njuta någon föda. Denna art är ytterst arg

och ilsken, och biter temligen hvasst, om han blir

retad.

Födoämnen: Lika som de andra flädermusarterna,
lefver denna af flugor och naltfjärillar, myggor, skal-

baggar och andra insekter, livilka hon fångar under
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det hon fladdrar kring i luften eller kryper kring på
murarna.

Fortplantning : Sedan vintersömnen är slutad och
hon börjat ilyga kring efter föda, vaknar småningom
fortplantningsbegäret. Parningstiden synes här i Skåne
inträffa i

lAlaj. I Juli och Augusti har jag sett späda
ungar af denna art

5
äfvensom ungstinna honor. Huru

fortplantningen och ungarnas uppfödande tillgår, är om-
taladt i den allmänna beskrifningen (Sid. 9). Om denna
eller ens någon flädermusart ynglar mer än en gång
om året, är ännu icke bekant.

a. Mordisk Flädermus (Vespertilio borea tis
l^siiss.).

(Vesper. Nilssonii Keyserl. et Blås.)-

.\rtm. Pä rgggen en stor brungul eller gulgrå, bakåt

afsmalnande fläck, omgifoen af svart; munder
gråblack; örlocken mot spetsen smalare, snedt af-
rimdade. Längd 2. t. U lin. Underarmen 1 t.

3i—4 lin.

Skallen: Hjernskålsdelen något mer lång än bred, an-
sigtsdelen åt sidorna kullrig , ofvan längs midten,
mellan tinninggroparna, en aflångt-oval fördjuptiing;
mellantänderna ^.

Synonymi: Vespertilio Knhlii Nilss. Illumin. Fig 17de
Haft. NB. rättadt i lOidcHäft. pl. 36, der den kallas Ves-
pert. borealis. — Vesperus Nilssonii Die Wiibelthiere
Europas v. Keyserl. u. Blås. p. XV. u. 51. — Vesper-
tilio Nilssonii Schinz. Synops. Mam. I.^p. 153. — De
Selys-Longchamps Micromamnialogie p. 139.

Anmdrkn. vid Sijnomjmien : Denna art beskref jag 1836 i

lllumin. Fig. XVII Haft. Pl. 36 under namn af V. Kuhlii
JNätter.

;
men detta misstag rättades 1838 i XIX. Haft.,der jag kallade arten Vespertilio borealis. Först året

derefter, eller 1839, blef samma art, af Keyserl. et
Blås., i Wiegmanns Archiv V. iv. p. 315, beskrifven un-
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der namn af Vespert. Nilssonii. Ehuru smickrande för

mig denna gärd af ynnest är, anser jag dock rättast att

låta arten behälla sitt äldre namn.

Beskrifmng : Längden 2 t. \—2 lin. Svansen 1

t. 4-—3 hn. (skjuter mer utom flyghuden än föregåen-

des). Vingbredden 1 1 4- t. Underarmen (radius) 'I

t. 34- lin. till I t. 44 1in. Tibia 54- lin. Hufvudet

nära 6 lin. Nosen mindre bred, synes mer långlagd

än hos förra, utåt bar
5

kinderna dock uppdrifna, lud-

na med längre glesa borsthår. Ögonen: mycket små,

ligga omgifna af en nästan naken hud, hafva framtill

ofvan en borstbeklädd vårta. Öronen: bredt äggformiga

kring 34- lin. höga, svarta knappast genomskinliga.

Örlocken kortare än halfva Örat, nästan halfovala, med
främre brädden nästan rät, yttre eller bakre bågböjd,
så att Örlockets största bredd ligger under midten af

utbrädden. Då vingarna äro hoplagda räcker handlofven,
till midten af munspringan. Svansens flyghud (med
talrika 10— 12 tvärstreck) till hälften, och sidornas

närmast 'kroppen, belagda med svartbruna (sotbruna)

hår. Fallen längre än hos föregående j
håren på ryg-

gen kring 3 linier, från roten till
|-

af sin längd svart-

bruna eller svartaktiga, i yttre tredjedelen glänsande

brungula, stundom mer urblekta, då de synas gulgrå.

Dessa utgöra en stor aflångt trekantig fläck på ryggen,

omgifven på sidorna och baktill af en svart eller svart-

brun infattning. Från ena örat till det andra går Öf-

ver hjessan oftast ett bredt band af samma färg som

ryggens. Stundom ligger en brandgul fläck under

örat, och synes äfven på Öronroten. Halsen ofvan och

nosen svartbruna. Undra kroppsdelarna gråblack, eller

gulgrå.

Skelettet: 2^) Skallen: Frän nacken till framtänder-

na nära 5 linier
j
öfver kindbågarna 3 lin. Underkäken

3|- lin. Sedd ofvan är hjernskålsregionen ovat-rund

(liksom hos V. Noctula) j
nacken ej så utstående som
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hos V. pipistrellusj men mer än hos V. Noctula. Nosen

på sidorna sluttande^ i midten^ der han gränsar till

pannan^ försedd med en långsgående oval ingröpningj

på sidorna med en svald kant öfver orbita och öfver

denna en mindre märkbar ingröpning. Foramen infra-

orbitale stort rundt, ligg^i^ långt närmare margo orbi-

talis än maxillaris. Incisura nasalis oval. Kindbågen,
utifrån sedd, i midten bred med en trubbig vinkel

uppåt. Framtänderna ofvan : den främre tvåspetsad ,

med främre spetsen något längre, den bakre spetsen

lika hög som den bakre enspetsade tanden. Hörntan-

den stöter med sin bakre kant till främre något ur-

gröpta sidan af främsta kindtanden, och ingen mellan-

tand finnes. Kindtänderna som hos förra
j

den inner-

sta med ett hak framom utspetsen. Framtänderna ne-

dan: de två mellersta bilda en trubbig vinkel, de två

följande sitta snedtj mellantanden blott | så hög som

främsta kindtanden. Underkäkens processus coronoi-

deus bildar en mycket spetsig vinkel. Scapula föga

bredare upptill än nedtill
j

cavitas glenoidalis nedtill

bred
j process, coracoideus tvåklufven. Clavicula jemnt

böjd efter hela sin längd och långs framsidan rafflad.

Mellanhandsbenens längdförhållande följande : pekfingrets

märkbart längre än långfingrets ^ ringfingrets lika med

pekfingrets j långfingrets och lillfingrets något kortare

och sins emellan lika.

Anmärlming : Denna art, som står närmast Gråskymliga

Flädermusen, och ofta dermed blifvit förblandad, skiljer

sig således derifrån hufvudsakligast genom följande: 1)

hon är något mindre: underarmen (radius) som hos

förra håller i längd \ t. 6—7 lin. häller hos denna blott

1. t. 4 lin. — 2) Nosen är smalare och synes derföre

längre hos denna än hos förra. 3) Öronen äro hos

denna mer höga och mindre breda
, ej helt opaka ,

utan

något litet genomskinliga.
—

4) Örlocket smalare, bre-

dast under midten, mot spetsen afsmalnande, ehuru der

afrundadt. Hos förra deremot är örlocket mycket bre-
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dåre och bredast upptill, samt der snedt och trubbigt
afrundadt. — 5) Håren på ryggen äro hos denna längre
och finare. Hos förra äro alla öfra kroppsdelarna för-

sedda med korta gråaktiga hårspetsar, hvarigenom dé
alla få en likdan gråskymlig färg; hos denna deremot är

blott ryggen försedd med länga glänsande brungula eller

mer urblekta hårspetsar, hvarigenom en stor trekantig
fläck (ett slags spegel) af denna färg ligger på ryggen;
halsryggen och sidorna deremot äro svarta eller svart-

aktiga.
—

6) Skallen hos båda har öfra profilen tem-

ligen rät, utan att, sedd från sidan, pannan är märk-
bart uppstigande; men sedd ofvan har den förra arten

ansigtsdelen utbredd, liksom utplattad, och öfver sido-

kanterna försedd med fördjupningar; hos denna deremot
finnes en långsgående fördjupning ofvan mellan hjern-

skälsregionen och ansigtsregionen, hvilken sednare är

smalare
,

ofvan halftrind och således åt sidorna sluttan-

de. Jemför vidare text. till lllum. Fig.

Vistelseort och lefnadssätt : Nordiska Flädermusen

upptäcktes först i en fjälltrakt vid Hallingdalen i Norri-

ge, den 12 Juli 1826. Sedermera har jag fått sam-
ma art från många ställen både i södra och norra

trakterna af Skandinavien. Han är tagen här i Lund,
i en trädgård; under hösten

j
i början af Maj träffades

samma art i en ihålig ek i skogen vid Skarhultj midt

i vintren fanns ett exemplar utfluget i kyrkan i Har-

deberga^ den 3 Aug. togs ett exempl. af Studer. Malm i en

bergsklyfta vid Romeleklint. I slora Harrie kyrka fanns

ett exemplar i
Julij

från åtskilliga trakter af Småland
och (>almare län har jag erhållit samma art genom Hr

Adjunkten W. Lilljeborg och Candid. \\'etterberg
^

från

Stangvig, innanför Chrislianssand, af Akad. Adjunkten
Baron v. Diben, och från Helsingfors i Finland^ åtskilliga

gånger genom Hr Protokolls-Sekreteraren Falck *).

*) Hr Protokolls-Sekreteraren V. Falck i Helsingfors har

genom flera gånger repeterade högst intressanta ^-emisser

lemnat mig särdeles värderika upplysningar rörande Finlands

Fauna, hvarföre jag här offentligt betygar min tacksamhet.
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Således förekommer denna art så väl i södra delarna

af vår halfö, som t Finland och i Norriges fjälltrakter^

och högst sannolikt är det denna samma art^ som år-

ligen visar sig vid fjällstngorna på Dovrefjäll, i Trond-

hiem, i Stördalen
^ på Sneåsen^ i Jemtland och på an-

dra ställen ända upp mot polcirkeln. Anmärkningsvärdt

är, att denna flädermus, som i den högre norden sy-
nes vara så vidt kringspridd, äfven blifvit funnen i det

sydligare Europas fjälltrakter. Hon förekommer nem-

ligen äfven bland klipporna på Harz, på en betydlig

höjd.
— Hvad dess lefnadssätt beträfTar, så synes hon

också deri komma närmast Gräskymllga flädermusen.
Men denna vistas, så vidt jag vet, aldrig uti ihåliga

träd, utan blott i springor och hål i murar
^

Nordiska

flädermusen deremot bor och ynglar så väl i ihåliga

träd, som uti springor i murar och i bergsskrefvor.

3* Stor Brun Flädepmus CVespertilio
Noctula Däubent.).

Artm. Gulbrun^ ofvan något dunklare, under något

ljusare; fållen vid roten blekare; nos, öron och

flyghud svartaktiga; nedra sidan af vinghuden

längs armen., starkt härbeväxt ; örlocken i ändan

breda och snedt afrundade. Längd 3 t. under-

armen % t. 1 lin.

Skallen: Hjernskälsregionen något mer bred än lång,
och med låg kam långs sutura sagittalis: ansigts-
delen med starkt utstående knöl öfcer orbita; mel-

lantänderna \, den öfra ej synlig utvändigt.

Synonymi: Vespertilio Noctula. (La Noctule) Daubent.

Mem. de FAcad. 1759. p, 380. tab. iö f. L — Erxleben
Mamm. p. 146. Gmelin, m. f.

— Schreber Säugth. 1.

p. 166. tab. XLIV. — Desmarest Mammalog. 1. p. 136.—
Vespert. lasiopterus Schreb. Säugth. tab. LVIII.

Die rauflugliche Fledermaus Bechst Nat. Deutsch 1. p.

1182. — Vesp. proteins Kuhl Neu. Annal. der Wetterau.
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Gesellsch. I. 1. p. 41. — Nass. Illuminerade figurer til!

Skantlin. Fauna, Haft. 17. pl. 33. (öfra fig.).
— The

greot Bat. Bell Brit. Quadr. p. 12. — Pipistrello noltola

BoNAP. Faun. Ital. med fig:r.

Beskrifning: Längden 3 tum (3 t. 1 lin,). Svan-

sen 21 t. \ lin. Vingbredden i 4^-— 1 3 tum. Hufvu-

det 1 tum
5
näsans bredd 2 linier

5
Öronen o lin. hö-

ga, i-i ^^'^- breda
j

Örlocket 2 lin. högt, vid roten

smalast, mot spetsen (1|- lin. bVedt) utvidgadt, snedfc

och trubbigt afrundadt. Underarmen (radius) 2 tum
,

till 2 t. 1 lin. Tummen med sin korta klo, 2 lin.

armarna hoplagda slutas 2 lin. bakom nässpetsen. Ti-

bia 64- hn.

Hufvudet: äggformigt, nosen bred med en stark

uppsvallning på hvardera sidan, mest naken med glesa

hår, och deribland några få borsthår. Näsan trubb-

klufvenj näsborrarna vidt skilda, ofvan omgifna af en

framstående upphöjning,' öppna sig på sidorna ge-
nom njurlika, krumböjda hål. Ögonen mycket små,

svarta, ligga bakom de uppdrifna,, baktill hårbeväxta

kinderna och under främre kanten af Örat. Öronen

vidt skilda, korta, breda, afrundade, baktill icke in-

skurna, nakna, dock invändigt glest hårbeväxta, något

genomskinliga, gråbruna. Örlocket kort, räcker ej half-

^a öronlängden. Svansen räcker blott med en kort

spets utom sin flyghud, som är försedd med 10—12
tvärådror och i kanten slät. Vingarnas flyghud svart-

aktig, inunder långs sidorna af armbenen till en half

turas bredd luden af gulbruna hår.

Färgen: på nos, armar, ben, svans och flyghud

svartaktig^ klorna blekbruna. Hela fallen ytterst fin,

kort och tät, från roten till hårspetsarna enfärgadt gul-

brun, vid rotfästet blekare, hvitaktig, på hufvudet

stundom dunklare, och ofvan dunklare än nedan, der

den stöter något i gulblack.
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Jag finner i allmänhet ingen skilnad mellan könen,

till färg eller storlek. Stundom har dock honan före-

kommit nägot större och af dunklare färg.

Skelettet'^) d.) Skallen: Längd 6^ lin., bredd Öf-

ver kindbåg. 4i lin. Öfver bakre kindtand. 3 lin. Sedd

ofvan är hjernskålen rundaktig, dock bredare baktill

och högst bakerst, der nackekaramen gar tvärs Öfver

och har bakom sig en föga utstående delj ofvan på

hjessan är den något nedsänkt. Ansigtsdelen ofvan

kullrig, åt alla sidor sluttande, dock mest framåt, och

med en mer eller mindre märkbar ingröpning Öfverst

i midtenj nässkåran aflångt-äggformig, mer djup än

bred. Sedd från sidan är öfra konturen baktill temli-

•gen rät, bakerst något uppstående, framåt något slut-

tande, utan någon sänkning, men tvärtom med en li-

ten förhöjning fram öfver kindbågarna. Foramen occi-

pitale mycket stort, något mer bredt än högt. Foram.

infraorbit. dubbelt, det bakre mindre ligger på orbital-

kanten, det främre större ligger framom den. Fram-

tändenia ofvan 4, neml. 2 enrotiga på hvar sida, af

hvilka den inre längst, enspetsad med en liten tagg

bakom spetsen,- den yttre kortare, utvändigt urgröpt,

slutas med två spetsar, af hvilka den främre är något

längre. Framtänd. nedan 6 med breda naggade kro-

nor, sitta tvärt, så att 2, 21 och 3, 3 sitta med inre

kanten bakom raid ten af den föregående. Hörntanden

ofvan stor, hög, något bakåt böjd, trekantig med främre

och bakre kanten skarp, yttre aftrindad, insidan ur-

gröpt 5
hörntanden nedan äfven hög, spetsig, något böjd,

baktill urgröpt, framtill trindad, inåt med en afsats

Öfver midten. Kindtänderna ofvan 4, mer breda än

*) Då denna är den största hos oss förekommande flä-

dermusart, och dessutom temligen allmän, skall jag nägot

utförligare besl<rifva dess skelet, hvilket kan anses som typ
för flädermössens benbyggnad.
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långa^ den främsta ined \ utvändigt urgröpt spets,

utåt högre än de öfrigas, försedd med en skarp kant

baklill, inåt med en låg spets, som äfven har en skarp

kantj den 2:dra och 3:dje kindtanden störst, hvardera

med två utvändigt urgröpta spetsar utåt, och med en

lägre bred nästan tvådelad spets inåt^ innersta kind-

tanden mer än dubbelt så bred som lång, bildar nä-

stan en oliksidig triangel, med yttre vinkeln ytterst spet-

sig, bakre och inre afrundad. Kindtänderna nedan i,

mer långa än breda, utom den främsta som är en-

spetsad med en kort tagg framtill inåt vid roten, de

3 följande ha hvardera 2 invändigt urgröpta spetsar

utåt, 3 något lägre inåt. Mellantänder : ofvan går bak-

kanten af hörntanden, utåty tätt intill främsta kindtan-

den, men inåt är ett litet rum mellan dessa tänder,
hvari sitter en mycket liten och låg mellantand, knappt
så hög som främsta kindtandens inre spets j

mellantan-

den nedan likaledes 1
, trekantig, nästan lika hög som

främsta kindtanden, försedd med en låg häl framtill

invändigt.

Scapula mycket aflångt, uppåt något bredare
^

dess margo spinalis längst ^
från spina scapulse, som

går snedt öfver benet vid dess öfra fjerdedel, utgår

uppåt en bred och tunn process, acromion, som upp-
till är tjockare och böjer sig utåt, för att förena sig

med clavicula. Process, coracoideus är mycket lång
och böjd nedåt och inåt (längre än hos något annat

Svenskt djur), och i spetsen tvåklufven med mycket
olika grenar, för att tjena till fäste för musc' biceps
humeri. På angul. super, anter. är cavitas glenoid.

för os humeri. Den har två genom en utstående kant

skilda ledytor, en utåt vänd aflång, halflrindt inskuren,
nedtill bredare och rundad, upptill smalare^ en bakåt-

vänd, ligger under fästet för process, coracoideus och

är rundt ingröpt. 1 den förra upptages det större, i

den sednare det mindre hufvudet af os humeri, och
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kanten mellan dem gar in i ingr()pningen mellan begge
nämnde hiifvud. — Os humeri rakt, trindt^

öfra än-

dan har ett inåt rigtadt snedt äggformigt hufvud (ca-

put ossis humeri) och på baksidan af detta ett min-

dre, hoptryckt hufvud (tuber, majus) som står högre

upp än förra och är derifrån skildt genom en djup
trind fåra. Caput articulerar i den egentliga cavitas

glenoidalis scapuUe och tuberc. majus i den ledyta,

som ligger baktill under fästet af process, coracoideus.

Genom denna articulation kan Öfverarmen röra sig en-

dast uti tlection och extension. På framsidan af benet

nedgår från tuberc. majus en stark benkam (spina tu-

berculi majoris till fäste för muskler
^

och på insidan

ligger äfven en mindre kant [spina tuberculi minorisjj

mellanstycket trindt^ nedra ändan har ock ett articu-

lationshufvud
,

som är framåt vändt och visar en tro-

chlearisk ledyta, på hvars raidt ligger en fåra och på
dess yttre hälft går en annan mindre ingröpt fåra.

På framsidan öfver ledytan är en ingröpning, och på
baksidan en uppgående föga urgröpt fåra, på hvars

inre sida en benkant utstår längre än öfriga benet.

Underarmen (antibrachium) består af ett mycket långt

något bågböjdt och kantigt, långs framsidan något ur-

gröpt ben. Detta är radius. Under dess öfra ända

är ett litet ben fastväxt och har en framåt utskjutande

tagg 5
detta är olecranon, enda c|varlefva af ulna. De

hopväxta benens Öfra ända har en urgröpt ledyta med
en fåra omgifven af två uppslående kanter långs mid-

ten, och utanför dessa en mindre, innanför en större

halfrund ledyta. På inre sidan framom leden är en

djup fåra och under denna en kant för muskelfäste.

Nedra ändan slutas med en t\är ingröpning och har

utåt och nedåt en kam, genomborrad med ett litet

rundt hål
3

framsidan med 3—4 smärre benkammar
mellan hvilka senorna ligga.

Sknndin:» Däggdjur. i
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Här kan således icke heller nägon rotation ega
rum

5
framarmen är alltid i pronation^ oaktadt vriden

så att tummen är nedåt vänd och fingrarna nedåt

böjliga.
— Carpus består af åtskilliga småben, lig-

gande i 2l:ne rader. Metacarpus: med undantag af

tummens^ som är kort, äro alla de andra fingrarnas

ben långa. Pekfingrets os metacarpi är föga kortare,

men utåt smalare än långfingrets j ringfingi-ets är ännu

litet kortare och smalast af alla, och lillfingrets -3-
kor-

tare men tjockast af alla.

Phalanges dlgitorum: tammens två, korta, hvaraf

den yttre kortaste, försedd med en hoptryckt krökt

klo. De fyra andra fingrarnas långa, spensliga slutas

broskartade och utan klo
5

2:dra fingret har 2 phalan-

ger, hvaraf den yttre, åtminstone länge, blott brosk-

artad^ långfingret 2 ossifierade, af hvilka den yttre

mer än två tredjedelar så lång som den förste, och

1 broskartad. Ringfingret och lillfingret ha hvardera.

2 ossifierade, af hvilka den yttre mycket kort (ej hälf-

ten så lång som första) och en kort broskartad.

Bakre extremiteterna : Bäckenbenen som vanligt

3 hopväxta. Ossa ilium aflånga ,
framtill trinda

,
bak-

till platta med en skarp kant utvändigt, upptill tjockare

tvärt afhuggna, ligga nästan i samma rigtning som

ryggraden. Ossa pubis, som med de förra bilda en

mycket trubbig vinkel, slutas upptill i en lång upp-
stående tagg. Detta och os ischii närma sig hvaran-

dra nedåt och deras gemensamma margo inferior är

tvär
5
foramen obturatorium trekantigt-ägglikf. Aceta-

bulum liten, med sin skåra vänd mot foramen obtura-

torium. Symphysis kort, kortare än for. ol^tur. är

bredtj nästan som hos en Lemmus. — Bakbenen äro

stälda så, att knäet är böjdt vtåt. Os femoris är myc-
ket kortare och mindre än os humeri^ föga längre än

Clavicula, om detta vore raktj det är rätt och trindt^

dess hufvud som sitter mest öfver axis och något litet
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Öfver främre sidan
^

är klotformigt, forenadt genom en

smal hals med benet
3 på hvardera sidan bakåt under

halsen sitter en rund trubbig process ^
svarande mot

trochanter major och minor. Nedre ändans articula-

tions yta som är vänd åt motsatta sidan mot caput
femoris

j
således bakåt, är en trochlea, med en djup

smal springa mellan ledhufvuden (som svara mot con-

dyl. intern, och extern.) framtill en föga djup concav

fåra.

Benet (crus) består af 2:ne ben
5
men fibula (pe-

rone) är ytterst tunnt och dessutom ofullständigt. Det

utgöres af en ytterst fm iJenstilet, som uppkommer af

en tjockare kluns vid utsidan af tibiae nedra hufvud,

går uppåt, afsmalnar och upphör på baksidan af benet

upp mot dess öfra ända. Tit)ia, ett långt trindt ben,
hvars Öfra ända, som är tjock, bred och tvär, har två

ingröpta ledytor för condyli ossis femoris, med en upp-
höjd linea (eminentia media) mellan sig. Knäskålen

ytterst liten ligger i brosk. — Tarsus (vristen): vid

os calcaneum, på bakre sidan fäster sig, liksom en

sporre, ett ben som är mycket förlängdt, stiletformigt

och fortsattes genom en broskartad spets, likasom fing-

rarna och tjenar för samma ändamål som de, att

spänna flyghuden. Detta ben spänner interfemoralhin-

nan. ^letatarsus och phalanges digitorum korta.

Bålen: Atlas utgör en ring kring ett stort hål af

en nästan i)äronlik, på ändarna aftrubbad, form
5

den
är lägst mer bågböjd nästan trind framtill, med en

nedåt rigtad knöl, på insidan ingröpt för upptagandet
af process, odont,

j
baktill något högre ^ högst

'

och tjoc-
kast på sidorna. Främre ändan på sidorna starkt con-

caverad för upptagandet af condyli occipitales. Yid
bakre sidan af hvardera caviteten står ett litet hål för

genomgång af arterer och vener. Process, transversi

breda, snedt
horisontela, stigande framåt, der de slutas

med en afrundad process, bakåt en tunnare flik. Of-
3»
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van (baktill) två hål, det främre går framåt och öpp-
nar sig i cavitet€n för cond. occip., det bakre går
tvärt igenom flygeln. Bakre ändan med 2l:ne vid si-

dorna af hålet stående platt-concava articulationsytor

för axis. Axis eller epistrophseus kännes genom pro-
cess, odontoideiis^ som ulstår på främre sidan om fo-

ram. medulhe spin. och har på båda sidor om sig en

utåt och bakåt rigtad platt-convex articulationsyta (pro-
cess, articul.) för atlas. Process, transversi

inga^ pro-
cess, spinosus en hoptryckt kam. Nedre ändan : cor-

pus en tvärskåra inåt^ en knöl nedåt-framtill^ nedra

process, articul. uppät och utät rigtade. Alla de 5

följ. vertebras colli ha: processus spinosi platt inga^ de

utgöra baktill blott tunna ringar med skiljerum ^ pro-
cess, obliqui: de nedersta framåt, de Öfra bakåt rig-

tade. Process, transversi korta snedt framåt rigtade j

corpus: upptill från sidorna, nedtill framifrån urhålkad.— Vertebra3 dorsi 1 1 och således I I par costce. Öf-

versta costa är mycket kort, ofvan och nedan hoptryckt

samt så krumböjd att bakre tredjedelen sitter vinkel-

rätt mot det Öfriga'^ bakpå denna är en ovalt intryckt

ledyta för processus transvers.
^

extremitas posterior

(capitulum) tvär, articulerar med corpus vertebraej

främre ändan fäster sig under sidogropen af manubri-

um sterni och har en uppåt vänd bred och platt yla.

Alla följande costae vercB äro mycket längre ,
utåt platta,

jnåt långs efter concava och genom benartade cartila-

gines coslarum fastade vid sternum. — Stermim utgö-

res af !2l:ne stycken: 1:mo manubrium, som bildar ett

kors med afhuggna sidogrenar, på hvilka fästa sig cla-

vicula och öfversta costa; en nedåt rigtad äfven af-

huggcn gren, som förenar sig med corpus sterni
,
samt

en uppåt och framåt rigtad spetsig process, från hvil-

ken nedlöper en utstående kam långs benets framsida,

svarande mot crista sterni hos foglarna ^
2l:do Corpus

sterni: utgör ett långt smalt ben, på baksidan helt
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platt, på fraiTisidan med en midtåt långsgående kantj
undra ändan utvidgad och tvär. Vertebrae lumbares

5 hoptryckta utan utstående processus transversi^ Sa-

crum bredast i midten, afsmalnande åt begge ändar^

består af 4 hopväxta vertebrer hvilkas process, trans-

versi äfven äro hopväxta och de 3 frärares förenade

genom söm med insidan af ossa ilium
5
3 par foramina

sacralia framtill och baktill. Verlebrce caudales 1 1 af

hvilka det främsta har kölformiga process, transversi

och de öfriga äro trinda och bakåt mer långsträckta.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna är den största

af alla Skandinaviska Flädermöss och, sedan hon er-

hållit sin bestämda färg och fulla glans ,
utan tvifvel

äfven en af de vackraste. Hon uppehåller sig i sprin-

gor och hål i murar och stenbroar m, m. men, så

vidt jag vet, aldrig hos oss uti ihåliga träd. Dess fö-

rekommande här i norden synes vara periodiskt, så

att hon under långa mellantider saknas, och derefter

åter visar sig teraligen talrikt. För närvarande är hon

en af de arter, som oftast förekommer här i Lund,
der hon har sitt tillliåll isynnerhet i springor och hål i

Domkyrkan ^
äfven som hon träflas i stenbroar t. e.

vid ^Ousby några mil från Lund, och i Ekcbro i grän-
sen till Christianstads län. På flera ställen af Skåne

har hon i sednare åren befunnits kringspridd. Jag har

sett henne vid Roslätt och vid Näbbelöf i södra Skåne.

Äfven har jag fått samma art från det inre af Små-

land, och, genom Prosten Ekströms vänskapsfulla med-

delanden, både från Södermanland och Bohuslän. Längre
åt norr vet man icke att hon förekommer

5
således

lillliör hon södra och mellersta Sverige.

Det förtjenar utan tvifvel anmärkas, att denna stora

och i så många hänseenden från andra utmärkla art,

som icke lätt med någon anna» Svensk art kan för-

blandas, icke förekommit i Sverige hvarken under Lia-

>És eller Retzii tider, helst ingendera upptagit henne i
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sin Fauna. Icke heller förvarades den, som inhemsk,
i något enda af de äldre Svenska ^luseernej icke hel-

ler träffade jag henne någonstädes, under de första

18—20 år, jag ifrigt sysselsatte mig med samlandet

af vår Faunas alster
^

hvarföre hon icke eller är upp-

tagen i förra upplagan af detta verk *). Men några

få år efter dess utgifvande började hon visa sig här.

Man synes häraf kunna taga för temligen afgjordt, att

denna art inkommit och spridt sig i Sverige under nå-

got af åren mellan 1820 och 1825. Likväl har hon

under en föregående långt äldre period funnits här,

och som det synes, i lika stor mängd som nu. Yid

en reparation af Lunds galma Domkyrka, träffades för

några år sedan, uti ett hål högt upp i muren, en

mängd ben af flädermöss, hvilka alla tillhörde denna

och den gråskymliga arten. jNlan har försäkmt mig, att

de funnos i ett bjelkhål, som tjenat till fäste för mur-

ställningen vid kyrkans uppbyggande, och att det re-

dan vid afputsningen blifvit tillstoppadtj således hade

benen legat der sedan medlet af 12:te seklet. Vare

härmed hur som helst, så bevisar dock detta fynd,

att ifrågavarande art, redan för århundraden sedan,

lefvat här i Skåne, der hon under sednare mansåldrar

icke börjat visa sig förr än för 20 eller 26 år sedan.

Af alla Flädermöss utflyger denna tidigast, nem-

ligen långt före solnedgången, och redan under klar

och full dag, då eftermiddagarna äro lugna och vackra
j

men i fult väder synes hon icke. Så länge dagen är

fullt ljus, flyger hon särdeles högt, men då skymnin-

gen utbreder sig, sänkes flygten närmare jordytan.

Hon lefver i flock. Hennes skrik, som äfven höres

under flygten, är skarpt och sträft. Hon kommer sent

*) Ty den, som der kallas V. Noctula, är de nyares

V. discolor och den verkliga V. murinus Lin.



Nathusius' flädermus. 39

fram om våren och lägger sig tidigt i sömn om

hösten.

Födoämnen: Insekter utgöra dennas
^

som de Öf-

riga arternas vanligaste kost. Dock skall denna^ i fån-

genskapen föredraga kött för insekter, enligt uppgift af

Hr Daniell *). Hon åt sönderhackadt rått oxköttj

isynnerhet tyckte hon om hjerta och lefver af fogel.

(Jemf. äfven V. Natteri under artikel.
'^

Födoämnen" Ĵ.

Fortplantning: Likasom förhållandet är hos de an-

dra arterna, skall honan oftast föda blott en unge.

4. Matliusius' Flädernius (Vespertilio Na-
thusii Keyserl. et Blås.).

Arlm. Ofvan rostbrun med något dunklare hiifvud; un-

der dunkelt gidbnin; fallen frän roten till ^ svart-

aktig; öronen 2-t lin. höga, och lika breda; ör-

locken föga afsmalnande, i spetsen afrundade. Un-

derarmen 1 tum 2-j lin.

Skallen: 3Ied obetydlig sänkning öfver kindbågarna;

ansigtsdelen halftrind nästan jemnbred, med en

bred fåra upptill; 2:dra framtanden ofvan högre

än bakspetsen af den i:sta; foram. infraorbitale

ovalt-rundt.

Syn o ny mi: Vesperugo 'NathusU Keyserl. et Blasius Euro-

pas Wirbelthiere I. p. XIV et 48. — Jemf. lllum. fig.

17:de Haft. Anm. efter ''''recapitulation.''^

Beskrifning: Längd kring 2 tum
5
svans kring 4:3?j

underarm. 1: 24-5
tibia 4^- lin.

5 örat, mätt från mid-

ten af ryggsidan, 24- lin. högt, och ungefär lika bredt.

Örlocket i frambrädden rätt, i bakbrädden bågböjdt,

och der nedtill försedt med ett hak, under hvilket en

flik, och öfver hvilket det är jemnbredt till två tredje-

delar af sin längd, der det något litet afsmalnar och

är afrundadt i spetsen. Svanstlyghuden med talrika

(kring 10) tvärstreck, öfra sidan från roten till nära

*) Bell. p. a. st. p. 14. o. f.
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hälften, samt hela skenkelbenet tätt hårbeväxt. lista

leden af långdngret betydligt längre än samma led af

ringfingret.
— Fallen yfvig, tät och hn, dock icke ullig.

Hela hår])eklädnaden ofvan enfärgad t rostbrun, med nå-

got dunklare hufvudj under något blekare, gulbrun. Det

är dock blott hårspetsarna som haKa denna färg^ ty

hela fållen är från roten till
|-

svartak t
ig.

Skelettet: Skallen liknar mest den af V. IwreaUs
,

men har en, ehuru obetydlig sänkning Öfver kindbå-

garna 5
häri liknar den V. pipistrellus, men sänkningen

är svagare 5
nosen åt sidorna kullrig, trind, nästan jem-

bred och utan någon rätt märkisar hopknipning öfver

tinninggroparna (som hos V. borealis)^ stundom är den

dock mera märkbar
5

öfver orbita en smal sned kant,

för hvars slutända står ett ovalt-rundt foramen infraor-

bitale^ som ligger mycket närmare orbital- än maxillar-

kanten^ en bred jemnbred fåra långs nosryggen. lista

framtanden ofvan tvåspetsad, främre spetsen mycket

längre än den bakre
^
2idra framtanden enspetsad, längre

än den listas ]:)akspets. Hörntanden och den främsta

kindtanden skilda så, att mellantanden synes äfven ut-

vändigt mellan denij underkäkens hörntand märkbart

högre än kmdtänderna. Framtändcrna nedan stå med

längddimensionen långs käken och med kanterna mot

hvarandra, dock 2-2, 3-3 något snedt^ de två mel-

lersta bilda en vinkel.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna art, som utan

tvifvel ofta blifvit förblandad med V. Pipistrellus, har

man redan funnit på åtskilla ställen i Tyskland i i Ber-

lin, Halle och Brunswig. Hos oss har hon hittills träf-

fats blott här i Lund och i södra Skåne vid Lind^^edj
men utan tvifvel befinncs dess förekommande vara långt

mera vidsträckt, sedan man blifvit uppmärksam på de

kännetecken som skilja henne från nästgränsande arter.

I lefnadssättet synes hon koinaia närmast följande art.
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5. liiten Bran Flädermus. (Vespertilio

Pipistrelliis Daub.).

Artni. Enfärgadt' gulbrun eller sotbrun
,

inunder något

blekare; fallen frän roten till nära midfen spart-

aktig; nosen svarlaktig ; öronen och pjghuden
svarta; öronen äggformiga nära 2 lin. höga; ör-

locken smala jemnbreda och upptill trubbigt och

snedt afrundade. Underarmen 1 t. 1 4- lin.

Skallen: med en obetydlig sänkning öfver kindbågar-

na; ansigtsdelen halftrind nästan jemnbred med
en längsgäende fåra upptill och en stark svulst

öfver hvardera orbita; 2:dra framtanden ofvan

lägre än bakspetsen af i:sta; foramen infra-
orbitale njurformigt. Ofra mellantanden ligger till

hälften innanför bakkanten af hörntanden.

Synonymi: Pipistrelle T>\m. Mem. de TAcad. 1759. p.

381 — Vesp. Pipislrellus Schreber Säugthiere I p. 167.

tab. LIV. Nilsson Skandin. Fauna 1. p. 345. — Ziverg
Flederinaus B.^-chst. 11 D. 1 p. 1178; Kuijl p. a. st. sid.

197. —
Vespert. pipistrelliis Desmarest Matiimal. 1. p.

139. — Vesp. Pipislrellus Nilss. Illum. lig. 17:de Haft.—
Vesperugo Pipistrelliis Keyserl. et Blås. Die Wir-

belth. Europas I. p. XV. och 48. — Conihon Bat. Bell
Britisli Quudrupeds p. 23. — Pyyt^y Bat. (Vespert. pyg-
mceus] Leach Zool. Journ. 1. p. 560 tab. XXII. — Jenyns
Brit. Vert. p. 25.

Anm. Det exemplar, som gifvit anledning till benämningen
Vesp. pygmceus, har jag haft tillfälle att se; det förva-

ras upptorkadt i British Museum i London, och är en

ung V. pipistrellus.

Beskrifning: Längd \ tum 6 lin. Svans, 1 t. 2
lin. Vingbr. 8 t. 6 lin. 'Underarm. 1 t. H lin. Tiljia

34- lin. HufvLidet i-i lin. Nosen trubljig^ pä sidorna

svald, med glesa länga borsthår. Ögonen sraä svarta,

ligga mellan tjocka Ögonlock i en fördjupning bakom de
svalda kinderna. Pannan starkt luden. ()rat ogenomskin-

ligt, mätt från midten af dess ryggsida nära :l lin. högt j

största bredden kring S!^-
lin. Dess utkant, Ijaktill nä-
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got inringad, böjer sig nedan framåt och slutas något

bakom munviken och litet under munspringans linia^

framkanten nägot konvex är litet kortare än Örats stör-

sta bredd. Frambräddarnas afstånd från hvarandra vid

roten framtill är lika med deras afstånd från nosspet-
sen. Denna är bred och rundad, men i midten mel-

lan näsborrarna litet utringad. Örlocket jemnbredt trub-

bigt afrundadt med största bredden djupt under mid-

ten och derunder med ett hak, under hvilket en flik

i utkanten öfver roten. Svansens flyghud med 8— i O

tvärstreck, ofvan till midten hårbeklädd och baksidan

af vadbenet till mer än hälften luden
^

bakfotens tår

äfven som tummen, glest hårbelagda 5 sporrbenets kant-

hinna halfoval. lista leden af långfingret nästan icke

längre är samma led af ringfingret. Fallen något yf-

vig tät och fin, dock icke ullig. Hela hårbeklädnaden

är brun, gutorun eWer brungul, inunder nägot blekare

mer stötande i black. Bottenfärgen från roten till nära

hälften öfver allt svartaktig eller gråsvart. Öron^ flyg-

hud och ben svarta.

Anm. Färgen hos de äldre brungul, hos de jagre dunklare

brun.

Skelettet: Skallen liknar mest den af V. borealis

oc Nathusii, men är märkl^art mindre och har en liten

sänkning på nosen, så att den är något mer svegryg-

gig än hos V. borealis. Nosen åt sidorna kullrig, men
med en svald sned kant mellan ansigte och orbita,

hvilken är mest svald uppåtbaktill, mest hoptryckt ned-

åtframtillj fram öfver denna en grop, således på hvar-

dera sidan
^ långs nosen går en jemnbred, temligen

bred fåra. Hjernskålen kuleformig, nacken mycket mer
utstående och rundj crista occipitalis i midten afbrulen,

löper nedåt sidorn'a. Foramen infraorbitale enkelt något

njurlikt, och två synas vara hopsmälta, ligger nästan

lika långt från orbital- som maxillar-kanten. — Fram-

tänderna ofvan: den främre tvåspetsad med framspet-
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sen längst, den bakre enspetsad ej så hög som den

främres bakspets. Framtänderna nedan sitta ej snedt

utan med kant mot kant
5

de två mellersta bilda ej

vinkel, utan båge. Hörntanden ofvan mycket större

än nedraj den är, äfven utvändigt skild från främsta

kindtanden, och mellan dem står en låg enspetsad
mellantand ,

som till hälften står innanför bakkanten af

hörntanden
5

bak denna ses en än kortare spets från

inroten af främsta kindtanden. Kindtänderna ofvan som

hos V. Noctula, utom den innersta, som har ett spet-

sigt hak utvändigt. Kindtand, nedan, som hos Noct.

men inre taggraden nästan lika hög som den yttre j

mellantanden blott
•§•

så hög som främsta kindtanden,

och knappt högre än framtänderna.

Sternum : sidogrenarna af manubrium äro breda,
med föga ingröpta utsidor. Scapula likt Noctute, uppåt

bredare, med öfre inre vinkeln afrundadj process, co-

racoid. slutas med en lång sidospets. Clavicula jemnt

böjdt efter hela sin längd, utvändigt på långs fåradt.

Costee i \ par.
— Bäcknet har en förvånande likhet med

det hos Noctula, derigenom att Os pubis och ramus

adscendens ossis ischii ligga nästan parallelt, och deras

förening är icke i vinkel utan i en tvär afrundad, ut-

vändigt concaverad delj symphysis således något längre

än t. e. hos V. murinus. Tuber ischii stark, bakåt och

uppåt stående
j
ramus adscendens mycket tunn, nästan

dubbelt så lång som sjelfva os ischii.

Vistelseort och Lefnadssätt : Denna är hos oss en

af de allmännaste, och mest kringspridda arter, af hela

slägtet. Hon förekommer både här i södra Skåne och

i flera af Rikets provinser, åtminstone ända upp till

Stockholm, der hon är talrik, isynnerhet bland Djur-

gårdens löfträd. Afven förekommer hon i Bergen i

Norrige, der hon icke heller är sällsynt
— och troli-

gen förekommer hon ännu längre åt norr. — Hon vi-

stas så väl i städer och vid gårdar, som i skogar och
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|)arker bland ihåliga träd. Hon lefver, likasom de an-

dra, vissa årstider kolonivis, Stundom till flera tjog

samlade på ett ställe, och man ser då en mängd svär-

ma kring en och samma springa och der flyga ut och

in. J)ess vintersömn räcker ej så länge som en del

af de andra arternas
^ jag har sett henne framkomma

redan kring den 20:de April. Åfven denna vistas stun-

dom tillsammans med andra arter
5

och jag har fått

henne, tagen i samma bo tillsammans med V. mysta-
ctnus

,
Daubentojiii och (^om jag rätt minnes) murimis.— Utom Sverige förekommer hon i Ryssland och hela

Europa ända in i Spanien j ja hon skall äfven träffas

på Japan.

Födoämnen och Fortplantning nv. m. lika som de

andra arternas.

2) Tunnörade Flädermöss, Nattblackor [Vesperti-
liones ieptotij.

Vespertilio Keys. et Blås.

Öronen: nästan af hufvudets längd, eller längre,

oftast tunna, genomskinliga, nakna, smalare mot sin

längd och spetsigare än hos de föregäende. Öronloc-

ken afsmalnande , spetsiga, mer eller mindre långa,

(aldrig mycket korta eller bredaj ; mellantänderna |-;

sporrbenet ligger i scanshudens kant, utan någon flik

utanför sig. Svansflyghuden oftast ?}ied glesa eller inga
tvärstreck.

De Flädertnöss som höra till denna afdelning hafva

i allmänhet; mer spenslig kroppsbyggnad än de föregå-
ende

5
hårbeklädnaden lång, fin, mjuk och nästan ulUg.

Färgen under hvi taktig. Nosen smalare och mer ut-

dragen. Tandbettet svagare, med ett större antal mel-

lantänder, så alt hela tandantalet alltid är 38.

Skallen: hjernskålen starkt convex, isynnerhet bakåt

liksom svald, har framför sig en stark sänkning nedtill
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ansigtsdelen, som således ligger vida lägre ^
är smal, på

sidorna slattande och liknar en afstympad kegla.

I följd af deras mindre styrka, är också flygien

mindre snabb och vändningarna mindre raska
j
de flyga

sednare ut om aftnarna än de tjockörade, och enligt

Glogers iakttagelse ser man dem aldrig ute före 1 eller

1 1. timma efter solnedgången. De flyga merendels lågt

öfver marken eller vattenytan. De äro mer ömtåliga

för vinterkylan, äfven som för regn och blåst, än de

föregående. De lefva mest af myggor och mal.

6. Mustasclierad Hattblacka CVespertilio

mystacinus Leisl.).

Artrn. Svcmsflyghiden med talrika [10
—12J märkbara

tvärstreck, men utan fransar; öronen nära af

kufvudets längd, svarta nästan ogenomskinliga , ut-

kanten i midten utringad; örlocken längre än halfva

örat, uppåt afsmalnande. Färgen ofvan svartaktig

eller brun, inunder hvitaktig.
— Underarmen i

tum 2y—3 lin.

Skallen: med en stark sänkning framom ögonen; längs

nosen en smal fåra som slutas framtill med e?i

ryggkant; mellantänderna mycket små, den främre

ej sä hög som framtänderna och 2:dra kindtan-

den; den bakre dock högre än J.sta kindtandens

afsats. Foramen infraorbitale lika nära alveolär-

som orbitalbrädden.

Synonymi: Vespertilio mystacinus Leisl. Kubl p. a. st. sid.

202. — Vesp. emarginatus Geoffr. Annal. du Mus. VIII.

p. 198. n. 7. — Vesp. ä moustaches Desmar. Mammal.

1. p. 140. — BoiE i Isis 1823. s. 965. — Id. ibid.

1825 s. 1201 — Gloger Isis 1827. s. 420. — Nilss.

Illumin. figg. till Faun. H. 1 7. pl. 1 7. — Keyserl. et Blås.

Wirbelthiere I. xv. och 53. — Whiskered Bat. Bell. Brit.

Qvadr. p. 50.

Anmärkning : Donna art står i några åfseenden likasöm på

gränsen mellan begge afdelningarna ;
den har opaka öron

;

något^ ehuru smalt spär till hinna utanför sporrbenet ;
ett
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Stort antal tydliga tvärstreck i svansflyghuden m. m.

Stundom äro härspetsarna pä ufra kroppdclarna rostguki,

hvarigenom arten
,
som dessutom i storleken^ och deri

att öronen och flyghuden äro svarta, kommer närmast

Vespert. pipistreUus , möjligen skulle kunna dermed för-

blandas. Hon skiljes dock l:mo derigenom att öronen

äro större nemligen (från midten af ryggsidan) nära 3A-

lin. 2:do örlocket litet mer än 2 lin., bakTe brädden
öf\er roten konvex uppät långsmalt, i sjelfva spetsen
dock smalt afrimdadt; 3:tio talrika mest svarta här på
sidorna af nosen nedhänga öfser munspringan; 4:to in-

gen hudflik utanför sporrbenet; o:to underarmen åtmin-

stone I tum 2:V lin. 6:to Största delen af tibia bar;

färgen pä undre kroppsdelarna hvitaktig. Skalle och

tandbyggnad skilja dem ^id första ögonkastet.

B eskrifning : Längd ungefär. I t. 7. lin. svans. I.

44- lin. bufviidet 3 lin. Öronen 34- lin. höga, vid ro-

ten 3 lin. breda
^

svaila temligen tjocka och opaka,
samt i yttre brädden starkt inskurna: örlocket 2^ lin.

höet, dess framkant rät, bakkanten nedtill mot roten

afrundad, hvarifrån det afsmalnar upp till spetsen, som

dock är nåeot afrundad. Xästibben bar, nästan nåeot

klufven, för öfrigt är nosen luden
5

öfver öfverläppen

nedstå täta borsthår och deribland några längre borst.

Underarmen \ t. 3 lin., tummen med klo 1 4- lin., .an-

dra och tredje ledet af 3:dje fingret nästan lika långa

(NB. egentligen l:sta och 2:dra ledet af långfingret).

Skenkelbenet 3 lin. — Hårbeklädnaden >"fvig och ullig,

dock ej så finullig som hos de följande arterna. Fär-

gen ofvan svartaktigt sotbrun, med korta rostgrå här-

spetsar j
inunder hvitaktigt grå. Flyghuden svart

j
svans-

hinnan med talrika (10
—

12) tvärådror, som stå tätast

vid roten och äro något glesare utåtåt mot svansspet-

sen
,
kanten hvarken fransad eller märkbart hårig j

men
baktårna belagda med hår. I:sta leden på 3:dje och

4:de (innersta) fingret lika långa.

Skelettet. Skallen: 4-^ lin. lång, öfver hjernskålen

2-J-
lin. bredj hjernskålen liknar en svald rundt-oval
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biåsa, med stark sänkning öfver Ögonen j
nosen smal,

halftrind liknar en afstympad kegla ,
ofvan med en tem-

ligen djup långsfåra, som dock upphör på något af-

stånd från näsinskärningen och detta afstånd är försedt

med en ryggkant och med en smal list vid hvardera

sidan. Framtänderna ofvan nästan lika, begge med en

lägre och lika tagg inåt^ mellantänderna låga, den bakre

lägst och skild från främsta kindtanden. Underkäkens

framtänder: 3:dje tjock, lika bred som lång^ 2-2! sne-

da
5

hörntanden högre än främsta kindtanden^ mellan-

tänderna än lägre och de bakre minst och lägst.
—

Skulderbladen jemnbreda. Nyckelben. 3 lin. Manubrium

bildar en trehörning med en köl långs midten
j

\ 1 par
refl:)en. Bäcknets symphysis ytterst kortj foram. obtu-

rut. övat.

Vistelseort och lefnadssätt : Hos oss lärer denna

art vara mer sällsynt än de tlesta andra. Jag har er-

hållit den från MörkÖn i Södermanland, genom Herr

Prosten Ekström
,

från jMörlunda och Tveta socknar i

Calmare län, genom Hr Candidat A. J. F. Wetterberg,
samt en enda gång från Skåne. Från Botaniska träd-

gården i Köpenhamn har jag äfven erhållit henne. Hon
har sitt tillhåll så väl i gamla byggnader, som uti ihå-

liga träd, mest i grannskapet af något vatten, Öf-

ver hvars yta hon om aftnarna fladdrar för att fån-

ga insekter, som utgöra hennes mesta spis.
— En-

litg BoiEs iakttagelse är det denna art som samlas i

mängd och tillbringar vintren i kalkgrafvarna vid Wi-

borg, men- förekommer der icke om sommaren
5

hvar-

före BoiE förmodar, att arten är migratorisk och till-

bringar sommaren i den högre norden. Återstår dock

att uppsöka henne der^ ty hittills är hon derstädes icke

funnen, hvarken sommar eller vinter. — Hon flyger

snabbt, och merendels lågt. I fångenskap visar hon

sig rädd och
orolig, och kan svårligen fårmås att mot-

taga någon föda.
,
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T. Daubeiitoiis IVattblacka (Vesperiilio

Baubenfonii Leisl.).

Artm. Svansfliighiiden utan märkbara tvärstreck eller

fransar ; öronen kortare än Jmfvndet i utkanten

något insknrna, jemte örlocken genomskinliga; dessa

lancettlika ock nästan af haJfca örats längd; nedra

hörntanden ej högre än kindtänderna. Ofvan röd-

aktigt grå, under hmtaktig. Underarmen 1 !t. 4 lin.

Skallen: med mindre stark sänkning framom ögonen;

Nosens långsfåra temligen djup går nära näsin-

skärningen och deremellan finnes ingen ryggkant;

den trekantiga sidoingröpningen skild från foram.

infraorhit .genom en bredare valk, sä att detta ligger

lika aflägsnadt frän i)igröpningen och alreolarhräd-

den. Främre framtanden ofvan bred, lägre än ba-

kre; mellantänderna ofcan små, den bakre lika

. hög ,
som i. sta kindtandens inre afsats; nedra hörn-

tanden ej högre än kindtänderna.

Synonymi: Vespertilio Daubentonii Leisler, Kuhl NeueAn-
nal. der Wetterau. Gesellsch. 1. p. 195. — Boie Isis 1823.

p. 964; idem ibid. 1825. p. 1201—1203 ;
Faber Isis 1826.

p. 520. — Gloger ibid. 1828 p. 691.— Nilss. Ilium. Fig.

5:te Haft. pl. 15. 17:de Haft. — Vespert. emarginatiis
Jenyns brit. Vertebr. p. 26. u. 34. — V. cedilis Jen. Ann.

of nat. hist. XV. p. 73. — V. murinus Skand. Fauna 1. Del.

s. 340. — Daubentons Bat., Bell. Brit. Quadr. p. 47.

Vespertilione del Daubenton Bonap. fn. Ital. med fig.

Beskrifning: Längd nära 2 tum^ svansen kring 1

tum 4 lin. Hufvudet 5 lin. Öronen^ mätta raidt på

ryggsidan 3-i- lin., framlagda räcka de nästan jemnt till

nässpetsen, främre bredden rundad, bai<re rät, nedtill

inskuren med en inrullad ilik vid roten, inuti bleka

hvitaktiga^ Örlocken 2^- lin. höga, från roten, till mid-

ten jembreda, i öfra tredjedelen starkt afsmalnande,

bakbrädden konvex, frambrädden rät. Nosen nedtryckt,

pannan hög och rundad, näsan ofvan och i spetsen bar,

^ lin. bred, tvär något inskuren
j
munviken långt framom
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Örat
5 Ögonen mycket små, ligga i rät vinkel öfver mun-

viken. Nosen med kortare täta och långa glesa hår,

isynnerhet på öfra sidan mellan örbrädden och näsan.

På sidan af nosen ligger en gulhvitaktig fettkörtel, som

går tillbaka Öfver Ögat, bakom hvilket han böjer sig och

synes genom huden mellan de här temligen glesa håren.

Underarmen 14- t.
5
tum.men 2 lin. 3:dje ledet af 3:dje

fingret betydligt kortare än 2:dra ledet af samma finger.

(NB. Det är egentl. 1:sta och 2:dra fingerledet på lång-

fingret hvarom här är fråga). Skenkelbenet ö-i-
lin.,

fo-

ten 34- lin., klorna blekt bruna, mot spetsen hvitaktiga.

Öron och tlyghud gråbruna 5
lemmarna inunder bleka,

ljusare än hinnan, ofvan bruna, mörkare än hinnan,
fötterna svartaktiga. Svansflyghuden utan tydliga tvär-

streck, men med en stor mängd, genom lup märkba-

ra, punkterade linier. Hårbeklädnaden ytterst fin, vid

roten svartbrun, på öfra kroppsdelarna utåt rödbrun stö-

tande i grått, på undra hvitaktiga 5
nosen af ryggens färg.

Skelettet. Skallen: Längd 44—5 lin. bredd 2|- hn.
j

hjernskålen ovalt-rund^ nosen halftrind, liknar en afstym-

pad kegla ^ sänkningen framom pannan mindre betydlig
än hos följande j

nosfåran djup, sträcker sig nära bräd-

den af näsinskärningen och har långs hvardera sidan

en trind kant, på hvars utsida en trekantig ingröpning,

begränsad framtill af en tjock svald kant
5
under denna

ligger ett rundt foramen infraorbitale långt närmare

margo orbitalis än alveolaris. Tänderna: framtänd. of-

van: den främre bred, naggad, lägre än den bakre.

Hörntanden ej stark
5
mellantänd. små, den bakre isyn-

nerhet ytterst liten
5

Underkäk. 34- lin., framtänd. bilda

en bågej 2-2 sitta något snedt^ 3-3 tjockare än de

andra, dock med största dimension på längden. Hörn-
tanden icke större än främsta kindtanden

5
främre mel-

lantanden något mindre, den bakre ännu mindre.

Scapula jemnbredt5 clavicula 3^ lin. Manubrii si-

dogrenar bredare än den nedåtskjutandej 1:starefbenet
Skandinis Däggdjur, 4
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oformligt tjockt och böjdt 5
11 refbensparj Bäcknet ned-

till (vid symphysis) liksom tvärhugget j
foram. obturat.

aflångt-äggformigt, något trekantigt.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna art finnes hos

oss vidt kringspridd j jag har erhållit den från Gestrik-

land, Södermanland, I3Iekinge, Småland och från Skar-

hult, i trakten af Ringsjön, i Skåne, der hon förekommer

i mängd j
äfvensom vid Maltesholm, Ljungby m. fl. st.

Här vid Lund förekommer hon dock icke. Utom Sve-

rige finnes hon åt söder ända till Sicilien och Sardinien.

Hon har sitt tillhåll hos oss i skogstrakter och vi-

stas alltid i grannskapet af vatten. Man ser henne un-

der lugna sommaraftnar fladdra öfver den spegeljemna

ytan af dammar, vikar, flodutvidgningar och andra stilla-

stående eller långsamt flytande vatten. Hon är der-

under så litet skygg att man med en piska eller långt

spö kan slå ned det ena exemplaret efter det andra.

Hon har sitt stamhåll uti ihåliga träd eller i byggnader
som finnas i granskapet af sådana vatten, öfver hvilka

hon jagar myggor och smärre
fjärillar, hvilka utgöra

hennes föda.

Anmärkti.: I Danmark och på någi-a ställen i Tyskland har

man funnit en Nattblacka som i färg och storlek står

närmast föregående; men utgör dock en skild art. Då
hå hon utan t\nfvel äfven förekommer hos oss, anser

jag det lämpligt att här i korthet införa dess skjljemärken:

Vespertilio dasycnemus Boie.

Artm. Midlen af örats utkant rät; ej tydligt inskuren;
Orlocket ej af halfoa örats längd och föga af-

smalnande; svansflyghndens undra sida långs he-

la skenbenet, pä en bredd af -|
t. beväxt med

hvitaktiga hår ; 3:dje leden af S.clje fingret, kor-

tare än 2:dra ledet af samma finger ; nedra hörn-

tanden högre än kindtänderna. Färgen som hos förra.

Vistas på vattenrika ställen och träffas, likasom före-

gående, ofvan stillastående vatten.
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§• Hifafferers Mattblacka CVespertilio Nattereri Kum,.)

Artm. Svansflyghuden med glesa QS—6J tvärstreck, i

kanten fransad och hårig , isynnerhet mellan sporr-
benet och svansspetsen. Öronen af hiifvudets längd,

i utkanten svagt inskurna, jenite örlocken genom-
skinliga; dessa smala spetsiga, lieformigt bakåt

böjda, längre än halfva örat. Ofvan mörkt grä-
black, under hvitaktig. Underarmen i t. 5 lin.

Skallen: med stark sänkning framom ögonen; fåran
utbredd fortsattes platt uppåt pannan; den tre-

kantiga sidoingröpningen skild frän foramen infraor-
bit. genom en smal list, så att det ligger vida

närmare gropen än alveolarbrädden ; främre fram-
tanden längre än bakre, denna längre är den

främres bakspets; bakre mellantanden högre än
i:sta kindtandens afsats.

Synonym i; VesperttUo Nattereri Kuhl Annal. d. Wetterau.

Gesellsch. 1. p. 33.— Boie Isis 1825 p. I^OO, 1204.—
Gloger Isis 1828. — Desmarest Mammal. 1 p. 135. —•

NiLSS. lUum Fg. till Faun. 17 Iläft. — V. emarginalus
BoxAP. Iconogr. della Fauna Ital. fasc. XX. fol. 98. —
Reddish-yrey Bat. Bell Brit. Qudr. p. 42.

Beskrifning: Längd 2 tum
5

svans 1. 4 lin. huf-

vud. 5-i lin. Öronen nästan längre än hufvudet^ öilin.

höga, (mätta från ryggmidten 4 lin.), genomsigtiga,

gråbruna, aflångt ovala, med inre brädden mer bågig,

yttre mer rät och i midten något inskuren. Örlocken

34-lin. långa, längre än halfva örat, -I
lin. breda, upp-

åt afsmalnande, sluta sig smala och jemnbreda. Svan-

sens flyghud med o glesa streck, som löpa parallelt

med bräddamaj dessa äro fransade (skrynklade) och starkt

hårbeväxta från sporrbenets slut till svansens spets. Bak-

tårna ^ som hos de flesta arter, håriga 5
bakklorna hvit-

aktiga. Vadbenen ofvan och nedan nakna. 2:dra ledet

på 3:dje fingret betydligt längre än samma led på 4:de

fingret. Hela hårbeklädnaden tät och ullig. Fallen of-
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van mörkt gråblack, stundom' mer rostgulaktig, inunder

hvitaktig. Kinderna svartaktiga. Bottenfårgen ofvan och

under svartaktig.

Skelettet: Skallen fullt 5 lin. bredd 2|- lin. Hjern-

skålen liknar en ovaltrund blåsa, nosen en afstympad

keglaj sänkningen framom pannan betydlig ^
nosfåran ej

djup men bred sträcker sig nära brädden af näsinskär-

ningen, och går tillbaka helt platt uppåt pannan. Fora-

men occipitUe rundt, lika högt som bredt. Öfverhvar-

dera Ögonhålet står en stark knöl, i toppen något hop-

knipen. Foram.' infraorbil. något ovalt (i horis. rigt-

ning) ligger närmare margo orbit. än alveol. Tänderna:

framtänd. ofvan : den främre tvåspetsad med bakre spet-

sen mycket lägre än bakre tanden
j

hörntanden stark,

längst af alla. Främre mellantanden något mindre än

bakre framtandeuj bakre mellantand. blott hälften så

&tor, dock högre än främsta kindtandens afsats. Undra

hörntanden smalare, men litet högre än främsta kind-

tanden. Främre mellantandens spets ligger i lika höjd med

framtändernas
j
den bakre något lägre.

Scapiila jemnbredt. Clavicula fullt 3 lin. Process,

coracoid. platt trubbig ej tvåklufven. Ossa metacarpi

för 3, 4 och 5 fingren nästan lika långa.

Vistelseort och lefnadssätt : Afven denna art är mer

kringspridd i Sverige än man hittills trott. Jag har er-

hållit den från MörkÖn i Södermanland, från Ljungby-

trakten i Östra Skåne och från det inre af Småland
j

på sistnämnde ställe förekommer hon talrikt tillsammans

med föregående. 1 lefnadssättet liknar hon väl mest

denna, vistas såsom hon i skogiga trakter och alltid i

grannskapet af något vatten, öfver hvars yta hon, un-

der lugna sommaraftnar, jagar insekter. Dock skall hon

äfven förtära kött,
—

i fångenskapen. Prof Bell hade några

stycken lefvande i en bur^ den ena dog och befanns följande

morgon angripen och till en del uppäten af de qvarlefvande.
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Andra gruppen: Flädermöss, som hafva öronen

hopväxta vid roten öfver pannan:
3) Läderlappar CP^ecotiis geoffr).

Öronen mycket längre än hufviidet, tunna och ge-

nomskinliga; ingen hudflik utanför sporrbenet; mellan-

tänderna
4--

De hit hörande arter komma i lefnadssätt närmast

Nattblackorna: hvilka de äfven i kroppsformernas spens-

lighetj fallens ullika beskaffenhet m. m, mest likna. Vi

hafva i Skandinavien
ej.

mer än \ art:

liång^örad liäderlapp CVesperlilio auritus Lin.).

Artm. Öronen nästan dubbelt så länga som hufvudet ;

örlocken lancettformiga, något kortare än halfva

örat, mycket hortare än örats bredd; förarmen

betydligt kortare afi 5:te fingret. Fallen ofvan
mörkt gräblack, eller rostgrå, inunder blekare

grå, eller hvitaktigt rostgrå. Förarmen i t. 4 lin.

Skallen: En sänkning öfver ögonen; öfverkäkens bakre

framtand kortare än den främres bakre spets;
underkäkens främre mellantand störst.

Synonymi: Vespertilio auritus Lin. Faun Sv. p. 2. n. 3.—
Syst. Nat. XII. p. 47. n. 5. — Pall. Zoogr. L p. 124. —
Plecotus auritus Boap. Iconograf. d. Fna Ital. med fig;— Keyserl. et Blås. Wirbelth. XVI och 55.^^ Oreillar
BcFF. Hist. Nat. VIII. p. 118. t. 17. f. 1. Id. in8:voXVL
p. 167. t. 17. f. L — DE.s:\LAREsr Mammal. \. p. 144.—
Longeared Bat. Pen. Brit. Zool. 1. p. 11(5. t. 13. —
Bell Brit. Quadrup. p. 53. — Die långhårige Fledermaus
ScHREB. Säugth. p. 163. f. 50.— Bechst. Nat. Deutschl. \.

p. 1143. — ScHiNZ p. 164. — KuHL p. a. st. p. 27. —
Långörad Flädermus '^iiss. Illum. Fig. 17. pl. 36 (nedra
figuren) Sv. Läderlapp.

Anmärkn.: Plecotus brcvimanus Jemj^s, Lin. Transact. XVI. p.
1. p. 55. tab. 1. f. 2. och Bell Brit. Quadr. p. 58. är,
efter originalexemplaret, som jag sett hos Prof. Bell i

London, en ung V. auritus. Bonapartes Plecotus bre~
vimanus i Faun. Ital. torde dock vara en egen art, så
framt dimensionsförhållanderne, under olika ålder och i

skilda klimat, äro konstanta. Den har örat något kor-
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tare i förhållande till hufcudet, örlocket längre än

halfva örat och längre än örats bredd; förarmen blott

litet kortare än 5:te fingret. Dessa olikheter synas be-

tydliga; likväl finnas, i de flesta fall, lika stora olikheter

mellan vår Svenska och Italiens V. aurilus
, sådan den

beskrifves af Bonaparte. — Om V. auritus och brevima-
nus Bo.NAP. äro skilda arter, så måste olikheter finnas

äfven i tandbyggnaden, hvilka dock icke blifvit anmärkta.

Beskrifning: Längden nära 2 tum, svans, i t. 6

lin. A-^ingbredd. kring i O tum. Hufvudet 5J—6 lin.
j

Öronen 1 t. 2 lin. hoga^ 6^ lin. breda
j
Örlocket i^-

—
5 lin. långt^ i|- lin. bredt

j
Förarmen i t. 4 lin. —

4 t.
4-|-

lin. — 5:te fingret (med os metacarpi) 1 t,

•7-|-
lin. Tummen med klo 24- lin. Tibia 6 lin. — No-

sen hårbeväxt, öfver hvar^lera Ögat en upphöjd rund

vårta, försedd med en borsttofs
j

näsan barj näsbor-

rarna, som ligga i upphöjningar ;,
äro halfmånformiga.

Pannan ända fram åt nosen ullikt luden. Öronen aflångt

ovala, genomskinliga, gråbruna, vid roten bleka
j långs

inre kanten ett bakålliggande veck
5 % linier från Örats

rot börjas en utstående afrundad
flik, ett annat utåt

liggande veck, och derifrån äro begge Öronens inre kant

tätt hopsittande j
de ha dessutom på yttre halfvan en

mängd (mer än 20) tvärliggande fållor. Örlocken ble-

ka, lancettformiga, vid basen utvändigt med en afrun-

dad inskärning och derunder med en utstående flik.

Ögonen små, svarta, ligga mellan tjocka liksom svalda

Ögonlock.
—

Svansilyghuden med 12— 14 tvärådror
j

svansen har 8 synliga vertebrer oclr en spets utom

flyghuden. Sidoflyghuden fäster sig vid basen af ut-

tån. — Hela hårbeklädnaden silkesfin och temligen lång.

Färgen: flyghuden och öronen brungrå 5
nosen framtill

och på sidorna svartaktig^ fallen hos denna, som hos

de flesta arter, förekommer af olika färg:

1) Ofvan mörkt gråblack eller grå stötande i rost-

gult med svartaktiga stickelliår, inunder, hvitaktig med

rostgrå eller rostgulaktig anstrykning.
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2) Ofvan rostgulaktigt grå, utan svartaktiga stic-

kelhår.

Bottenfärgen hos alla är svartgrå till midten af

håren
^

vid halsen dock blekare
5

utanför bottenfärgen äro

håren blekare och mot spetsen ha de den färg^ som
visar sig på ytan.

Skelettet: Skallen: Längd ö-i lin. Hjernskålen kuU-

rig med största dimensionen på längden ,
baktill utdra-

gen och med crista transversa bakåt rigtad Öfver den

mest utstående delen
^
och framtill^ hos de äldre^ med

en långsgående kam^ som delar sig i en tjockare list

nedåt hvardera sidan af nosen och med en knöl som

utgör ett rudiment till en process, postorbitalis ^
Öfver

hvardera ögonhålet. Sedd från sidan bildar hjernskå-

lens öfra kontur en jemn båge med en sänkning ned

Öfver frambrädden af Ögonhålen. Ansiglsdelen en kort

halfkegla^ ofvan försedd med en aflång ingröpning. Fo-

ramen infraorbitale rundt ligger nära brädden af orbita

och mycket aflägset från käkbrädden. Tänderna: öfra

framtänderna : den främres framspets störst, och bakspets

föga längre än den 2:dra framtanden^ hörntanden hög-
re än främsta kindtanden, mellantanden når 4- af dess

längd j
nedra hörntanden, föga mindre än den öfra

och högre än kindtänderna
5

af mellantänderna är den

främre tjockast och störst.

Bålen: llalskotorna, som hos förra med starka

sidoutskott, (utom hos axis :) Refbensparen 11, af

hvilka det öfversta är genom ett långt brosk förenadt

med sidodelen af manubrium sterni. Sternum, som
hos de förra. Ländens kotor 5j korsbenets 5j svan-

sens 8. Bäcknets foramen obturatorium äggformigt.
—

Extremiteteana: de främre; Nyckelbenet -j^ tumj Of-

verarmbenet
|-

t.
5
Strålbenet If t. böjdtj Mellanhand-

benen vid pass I
-g- t.j

Tummen med klo
-f-

t.
5

-^

de bakre : lårbenet -^ t.
j
vadbenet

|-
t.
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Vistelseort och lefnadssätt: Långörade Flädermu-

sen
^
som genom sina långa Öron, äfven på afstånd och

i flygten lätt kännes från alla de öfriga, är vidt kring-

spridd, men dock öfver allt hos oss mindre talrik än

en stor del andra arter. Hon förekommer i alla land-

skap af Sverige, från det sydligaste Skåne, till långt

upp i Norrland
j
men dess gräns åt norden är ännu ej

bestämd. Hon har sitt tillhåll så väl i städer och byar,
som i skogar 5

hon döljer sig i springor uti murar och

träväggar samt under tak och uti ihåliga träd. Stun-

dom bor hon der tillsamman med andra arter. I skym-
ningen flyger hon ut och sväfvar kring i luften efter

insekter
j
man ser henne då stundom Öfver vatten, stun-

dom öfver buskar och träd. Hon blir i fångenskap
snart tam och förtrolig med den som ger henne mat.

J. SovERBY i London hade en i bur, hvilken han födde

med insekter, dem hon snart tog ur handen
,
dock blott

då de rörde sig, eljest icke. Slapp man lefvande myg-
gor in i hennes glasbur, så uppvaknade hon genast af

surrandet och fångade dem skickligt i flygten, men
rörde dem icke då de sutlo stilla. Småningom blef

hon så tam, att hon utsläpptes i kammaren. Man
märkte då tydligt att det ej var nog att hennes rof

lefde, det borde äfven gifva något ljud ifrån sigj då

först högg hon derefter. Slutligen fann man på att

narra henne, genom att efterhärma någon insekts sur-

rande. Hon flög då mot ansigtet på den härmande,
för att fånga det förmodade biet eller myggan. Så
snart hon fick höra det verkliga eller efterhärmade

surrandet af en insekt, störtade hon sig i flygten åt

ljudet, ledd endast af hörseln. Dessa iakttagelser åda-

galägga, hvad vi redan förut anmärkt, att flädermös-

sen under sin jagt ledas af hörseln, ej af synen. (Jemf.
Isis 1837 p. 7773 BiiLL p. a. st. pag. 54}.

Långörade Fädermusens vintersömn infaller med
den första starka kölden och räcker hos oss oafbrutet
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tills vårvärmen väcker henne. Man ser aldrig; så viclt

jag vet; att någon af denna art uppvaknat och utflugit

midt i vintren.

4) Barbasteller (Synofiis Keys. et Blås.)-

Öronen kortare än hiifcudet , tjocka och ogenom-

skinliga; en smal hudflik utanför sporrbenet; mellan-

tänderna ^. Näsborrarna öppna sig ofvan på nosen.

A' i hafva blott 1 hithörande art:

Svart Barbastell CVespertilio BarbastellusDkmEST.).

Artm. Öronen breda, något kortare än hufmidet , of-

van liksom afskurna ,
baktill utringade; örlocken

smala (öfra hälften mycket smal) längre än half-

va örat; nosen ofvan urgröpt och naken; fallen

svartaktig , under svartbrun. Längd 2
t.j

Förar-

men 1 t. 4 lin.

Skallen: En platt och bred urgröpning pä öfra sidan

af nosen från ögonen till näsan; näsöppningen

uppåtvänd , hjertformig; bakre framtanden ofvan
kortare än den främres bakspets; framt. 2-2 ne-

dan lika breda som långa, i- i bilda båge.

Synonymi: La Barbastetle Daubenton 3Iern. de l'Acad. ]7?t9.

p. 381. — BuFF. Ilist. Nat. VIII. p. 119. t. 19. f. 2. —
Desmarest Mamm. 1. p. 143. — Vespertilio Barhastel-

lus ScHREB. Säugth. 1. p. 168 t. LV. — Retz. Faun. p.

7. n. 4. — Gmel. Syst. 1. p. 48. — Kiirzmmilige Fle-

dermaits Kuhl p. a. st. pag. 192. — Tlie Barbastetle

Bfll Brit. Quadr. p. 63. — Barhastell-Flddermus NiLSS.

Illum. Fg:r 17:de lläft.— Barbastellus communis Bonap.
' Icon. d. 1. Faun. Ital. med fig.

— Synolus Barbastellus

I^EYSERL. et Blås. Wirbelth. XVI och 56.

B eskrifning : Längden 2 tum
5

svans 1 t. 7 lin.
5

vingbredd. 1 04-
— \ 1 t. Hufvudet 6 lin. Öronen 5 lin.

höga, 4 lin. breda. Förarmen \ t. 4 lin.;
tummen 2

lin. — Denna Flädermus liknar i fysionomien temligen

en mopsj nosen
;
som är trubbig och kort; slutar sig

rund och har näsborrarna på sidorna uppåtvända j
kin-

derna starkt uppdrifna; så att långs nosen ofvan finnes
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en jemn nästan naken^ blekt köttfärgad; ingröpning.

Ögonlocken tjocka^ så att ögonen ligga i en upphöj-

ning. Öronen breda
^

snedt äggformiga, upptill tvärt

afrundade, i yttre kanten urnupna^ denna del kan dju-

ret efter behag lägga i starka tvärfållor. Vid roten

framtill på pannan äro de hopvuxna och inom främre

brädden med en framstående hårbeväxt kant försedda.

Öronlocket något mer än örats halfva längd^ lancett-

formigt, upptill mycket smalt, nedtill bredt och utvän-

digt vid roten försedt med en flik. Framom örlocket,

ligga ögonen, som äro svarta och kunna efter djurets

behag utskjutas (då de bli mycket utstående och klot-

runda) och indragas, (då de blifva af de tjocka ögon-

locken betäckta). Öronen svarta^ flyghuden svartbrun

med armbenen inunder blekt köttfärgade. Svansflyg-

huden med talrika (10
—

12) tvärådror. Fallen yfvig

och fin. Färgen ofvan svart med mer eller mindre

tydliga rostgrå eller grå hårspetsar 5
baktill öfver länden

oftast mer sotbrun: nedunder antingen svart stötande

på hårspetsarna i gråbrunt, eller ock gråblackt med
svart bottenfärg.

Skelettet: a) Skallen: Två charakterer skilja vid

första ögonkastet skallen från alla de föregåendes, neml.

att lilla hjernans region icke blott är starkt utstående,

utan äfven genom en tydlig intryckning skild från stora

hjernans, samt att ansigtsregionen än ofvan urgröpt.

För öfrigt ligger nackens crista transvers. liksom hos

näst föregående, på nackens mest tillbakastående del.

Längd 5
lin.j

bredd öfver hjernskälen 24- lin. Under-

käken 3|- lin. Iljernskålen har en långsgående fåra^ och

dess öfra kontur gör en nästan likdan sänkning bakåt

till lillhjernans och framåt till ansigtets region. Ansigts-

regionen något bredare än hos föregående och ofvan

konkavt plattad, ned på sidorna kuUrig. Näsbenen i

ändan inskurna med två runda hak. Tänderna skarp-

taggiga j
ofvan utan mcUantand, nedan med en enda.

"
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Balen: Halskotornaj som hos de andra. ReflDcns-

paren 1 i . Sternunij som hos de förra. Ländens ko-

tor 5
5
korsbenets 5^ svansens 9^ med en liten brosk-

artad tillsats^ som utgör den 10 :de. — Benen: de fram-
re: nyckelbenet 4- t.j

öfverarmbenet 1 tumj strålbenet

i|-t.^ böjdtj mellanhandbenen vid pass l^ tum^ tum-

men mycket kort^ med klo
-^jy tunij

— de bakre:

lårbenet 4-ij öfriga foten
-I

tum.

Vistelseort och lefnadssätt : Barbastellen hörer i

Sverige till de sällsyntare FlädermÖssen^ och^ så vid t

jag vet har man icke hos oss träffat henne nordligare
än Skåne och Blekinge. I Skåne förekommer hon så

väl i de södra som i de nordöstra trakterna — huru-

vida hon äfven vistas i de vestra är ännu ej bekant—
och i Blekinge har Kandidat Aspegren åtskilliga gånger
fått henne i Carlskrona. — Utom Sverige finnes hon i

Tyskland^ England ^
Frankrike och Italien. Hos oss fö-

rekommer hon blott enslig eller parvis ; aldrig, så vidt

jag vetj samlad i
flockj men hon vistas stundom till-

sammans med V. pipistrellus. Hon bor i springor i

gamla murar, och synes till vinterqvarter isynnerhet

välja sådana ställen, som äro mindre kalla t. e. stall,

källare o. d. Häraf torde det komma sig, att denna

art, oftare än någon af de andi\a, träffas utflugen midt

under vintren
,
och merendels har hon då funnits i stall.

På detta sätt har jag åtskilliga gånger erhållit henne i

medlet och mot slutet af Januari månad
3
och vid Carls-

krona har hon träffats endast under nämnde årstid.

Hvad dess lefnadssätt beträffar, så liknar hon deri de

andra tjockörade, men hon skall om aftnarna äfven

sväfva öfver stillastående vatten.
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Ordningen: Gräfvare (Fossores). *)

HuFvuDET kegelformigt med långdragen nos, som slutas

i ett rörligt tryne. Ögonen små, stundom ytterst

smd; Öronen korta, stundom nästan inga. Tårna
5 pä hvardera foten, alla väpnade med klor. Svan-
sen hårbelagd, kort eller medelmåttig.

Kroppsformen liknar, hos de flesta, de rättartade dju-
rens ; hå7'bcklädnaden merendels mjuk, ullig, sil-

kesfin.
•

.

*) A. J. Retzius har i sin Fauna Svecica p. 27, kallat
en Ordning Fossores, och denna innefattar utom de under
samma Ordnings benämning här införda, äfven Svinet; och
gjorde vi ej afseende pä fötternas beskaffenhet, skulle vi utan
allt tvifvel äfven räkna det hit — hvarom mera här nedan.

LiMNÉ har i Systema Nafura lOide upplagan 1758, (och
i Fauna Suecica i766) uppfört dessa djur tillsammans med
Svinet, Bällan och Pungdjiiren i en egen Ordning, som han
hallar Beslim. I /|2:te upplagan af Systema Nat. 1766, har
han upptagit dem i Ordningen Fera;. Att de i åtskilligt haf-
va likhet med Pungdjuren , har redan blifvit ädagalagdt af

BoNAPARTE, De Selys, g. SuNDEVALLm.fi.— Inom denna djur-
ordning förekommer det i hela Europas Mastologi egna feno-

men, att bäcknet ej är tillslutet medelst symphysis ossium
pubis, och det ännu märkvärdigare att der finnes åtminstone
ett slägte, hos hvilket uterus icke ligger i bäcknet och der

ungen då han framfödes icke går igenom denna del af ben-
byggnaden. Prof. Sundevall har derföre, pä ganska eoda grun-
der

(i Vet. Akad:s Plandlir 1842. p. 165), framställt den ge-
nialiska idéen

,
att dessa djur äro' Marsupialiernas ställförträ-

dare i Europa m. m. Men äfven med Svinet hafva Gräf-
varne verkligen en stor analogi, så att, om det ej hade klöf-
var utan klor, komme det tvifvelsutan att räknas till denna
Ordning.

— Sviné^t har följande öfverensstämmelser med de
djur, vi föra hit: De två mellersta framtänderna ofvan och
nedan äro störst; de nedra räta framåt liggande, de öfra

nedböjda, vid roten skilda, vid kronorna förenade, och hos
de flesta '4; Kindtänderna |=|-; mellantänderna hoptryckta;
nosen långdragen med trubbigt rörligt tryne; ögonen små;
Genitalia masculina mycket länga liggande i spiral.
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Tä.n'derna: kindtänderna ^, oftast flertaggade, och af
hvilka de tvä mellersta äro störst; mellantänderna

olika hos skilda slägten; hörntänderna stundom

höga spetsiga, stundom mycket små; framtänderna :

de 2 mellerste störst , bredast eller längst.

Denna Ordning innefattar endast små djur, af hvilka

det största är Igelkotten och det minsta Dvergnäbb-
musen , som af alla kända däggdjlir är minst. De äro

nattliga djur; som om dagen merendels ligga gömda i

sina hälor och gångar^ och om natten äro i rörelse.

Alla (Svenska) arter gräfva hål och gångar i jorden,
eller åtminstone i grässvålen. De lefva af insekter,
larfver och maskar

5
men äfven af kött, och det finnes

icke i hela djurskaran så glupska rofdjur, som en del

af dessa
^ ty de förtära om dygnet i vigt mer kött än

de sjelfva väga, och de dÖ om de blott några timmar

sakna föda. Endast en art, nemligen Igelkotten lärer

föra en blandad diet, så att han äfven lefver af växt-

ämnen
5
men hos denna visa kindtändernas tuggytor en

Öfvergång till den knöliga formen.

Anmärkning: Med Flädermössen hafva Gräfvarne den stör-

sta likhet eller den största analogi. Omisskännelig likhet

träffas i kindtändernas antal, form och relativa storlek

(de två mellersta störst), i mellantändernas olika antal

hos skilda arter, äfvensom deri att de två mellersta fram-
tänderna så väl ofvan som nedan äro bredast. Analogi

,
finna vi åter deruti, att hos ingendera Ordningen träffas

rent typiska däggdjurs former; begge afvika derifrån,
ehuru i motsatt rigtning för motsatta ändamål: Fläder-
mössen blefvo ombildade för att fladdra kring i luften

och fånga insekter; Gräfvarna blefvo ombildade för att

gräfva i eller under jordytan, och der söka sin föda : hos
flädermössen blef derföre nosen och gapet bredt utan

tryne; hos Gräfvarna blef nosen kägelformigt utdragen
och försedd med ett rörligt tryne; hos Flädermössen
blefvo öronen stora, nakna och finkänsliga, hos Gräfvarne
blefvo öronen små eller inga, men trynet finkänsligt; hos

Flädermössen blefvo frambenen redskap för flygt, hos

Gräfvarne, redskap för gräfning. ^Detta sednare är isyn-
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ncrhct mlirkbart hos Mullvaden, hvars framben äro om-
bildade till skåflar eller spador. Mullvaden är således den

mest utbildade och typiska Gräfvareform.

Ofversigt
af de Skandiiiai^iiska Oräfvapiia.

A) Ilörtänderna ofcan vida högre än framtänderna.
Framfötlerna skäfvellika, nakna, utåtvända. Mullvad

(Talpa Lin.)

Talpa europcBa: ögonen med ögonlock; alla öfra fram-

tänder lika höga.

B) Jiurntdnderna mycket lägre än de tvä mellersta

framtänderna.

i) Framfötter och bakfötter spensliga, kroppen täckt med
fina hår. Näbbmus (Sorex L.).

a) mellantänderna ofvan 5,

Sorex vulgaris: mörkt gråbrun, under ljusgrå, med ett rost-

grått band långs sidorna; svansen af halfva kropps-
längden.— pygmaus : utan rostgrått sidoband; svansen tjock, vid

roten hopsnörpt, räcker fram till öröppningen.— pumilus : svansen tunn, räcker fram till ögonen; huf-

vudet nästan lika långt som hela öfriga kroppen.

b) mellantänderna ofvan 4.—
fodiens: ofvan svart, under hvit; svansen |- af kropps-

längden.

2) Framfötterna undersättsiga , kroppen ofvan täckt med pig-

gar. Erinaceus Lin.

Erinaceus europmus: Öronen korta^ dolda i fallen.

Vi indela således Gräfvarnc i 2 familjer:

i:sta Familjen:
Hörntänderna ofvan höga och spetsiga ,

nästan som

hos rofdjuren; Framtänderna mycket kortare och till-

skärpta. Hit hörer :

Mullyadslägtet (Talpa Iimé).
Tänderna : Framtänderna ofvan 6, nedan 6, *J alla till-

*) vanligen antager man 8 framtänder i underkäken. Pro-
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skärpta; hörntänderna ofvan höga, spetsiga^ hop-

tryckta, tvärotiga , nedan små trinda , föga högre
än framtänderna; mellantänderna tcårotiga, ofvan

3, nedan 3; kindtänderna ofvan och nedan 4- , den

främsta i hvardera käken ensp etsad.

Trynet: kegelformigt , nedtryckt mot spetsen nästan na-

ket ,
i spetsen afstympadt.

Ögonen: ytterst små, ligga dolda mellan håren.

Benen: korta med nästan nakna fötter, hvardera med 5
'tår; framfötterna äro skåfvelformiga , utomordent^

ligt breda och starka, samt med handlofven utåt-

vända. Svansen kort , något klubblik och hårbelagd.
Fallen: ytterst tät, fin och silkesmjuk.

Hvarje djurslägte har fått sin bestämda verknings-

art)
och den som af Skaparen blifvit anvist Mullvaderne,

förefaller oss vara en af de minst behagliga^ som blifvit

tilldelad något däggdjur. De äro nemligen bestämda att

tillbringa hela sin lifstid i ett ständigt mörker och att

aldrig njuta glädjen af "dagens ljus. Deras ständiga vis-

stelseort är jorden, under hvars yta de framskrida, li-

kasom andra djur j^ä densamma. För att verkställa

detta inrättades hela deras organisation derefter. Try-
net blef förlängdt, rörligt och nervrikt. Framfötterna

blefvo förvandlade till skåflar eller spador, försedda med
långa halfcylindriska naglar, ställda vertikalt på sidorna

af hufvudet och danade att röra sig utåt — allt i af-

sigt att lösrifva och undansopa den lösk jorden, i hvil-

ken de framgå. Af de yttre sinnena äro lukt, hörsel

och känsel starkt utbildade
j

och endast desse kunna
i den trånga och skumma boningen användas. Syn-

fessor Sundevall har ådagalagt, att de tvä ytterste äro hörn-

tänder, och att äfven här således icke finnas mer än 6 fram-
tänder. Det märkvärdigaste vid dessa djurs tandsystem är,
att ej mindre alla mellantänderna, än äfven de öfra hörntän-
derna hafva dubbla rötter.



G4 GllÄFVARE.

förmfigan skulle tjcMia
dem till intet

^
ulan snarare locka

lill brott mot jjestämmolsen och mana dem att träda

upp i dagsljuset.
— Hörseln är lin^ men yttre öron

saknas dock. I luften bedömma vi hörselförmagan efter

utörats storlek t. e. hos flädermusen, hjorten^ svinet^

o. s. v. Icke sä i vattnet eller i jorden 5
för Mullva-

den hade utöron varit hinderliga for hörseln, derige-
nom att de, i de tränga jordgängarna j lagt sig som
ett lock för öronöppningen. Denna är hos

'

Mullvaden

blott omgifven af en kant och af hår, som hindra mul-

len alt falla in. — Hela främre delen af skelettet är yt-

terst stark
j
den bakre deremot svag. (Se dess beskrif-

ning längre fram).

Allmän Mullvad (Talpa europwa Lin.).

Artm. Svarfgrd glänsande; ögonen ytterst små, ligga

dolda mellan håren; yttre öron saknas; alla fram-
tänder ofran lika höga.

Synonymi: Talpa europwn Lin. Fauna Svcc. p. 9 n. 23.

Retzii Fauna p. 31 n. 28. — Lin. Syst. nat. i p. 73. —
BoNAP. Jconograf. d. Fauna Ital. I mod figur.

—
Talpa

rulgaris Bmss. Regn. an. p. 28 L sp. 1. — La Taiipe
BuFF. Ilist. nat. Vill. p. 81 t. 12 — id. in 8:0 XVL p.

106. — European Moll Pen. Brit. Zool. \ p. 128. —
Common Mole Bell Brit. Quadrup. p. 85. — Gemeine

3IaulwurfScAniEii. Säugth. III. p. 558 t. 156. — Bkchst.

Nat. Doutschl. 1 p. 8iG. — Römer u. Sciiinz Siiugth. der

Schweitz p. 129. — Allmän sJullvad NiLSS. Skand. F:na

1 p. 129. — Sv. Mullrad, Mullrarp. Sk. Mullsurk;
Noir. Muldvarp ; Finn. Mijyrå, Myyriainen.

Beskrifning: Längd 5—6 tum. Svans. \—\^ t.

Hufvudet, som utan nägon märkbar hals är furenadt

med kroppen, utliper i ett långt och kegelformigt tryne.

Näsan är snedt uppät afstympad, och trynet på undersidan

försedt med en långsgående fåra. Öfverläppen lägger

sig med en tunn hinna ned öfver den undra, för att,

dä djuret gräfver,
' hindra mullen att infalla i dess mun.

På sidorna af trynet, på hakan och basom Ögonen sitta
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några längre^ styfvare hår. Ögonen ligga dolda mellan

håren något ofvaiifur och bakom mungiporna 3
de äro

små som senapskorn och svarta^ men dock försedda

med ögonlock^ som kunna öppnas. Oronöppningarna äro

äfven små^ kantiga och sakna utörouj de ligga ungefär

på lika afstånd bakom ögonen, som näsan ligger fram-

om dem. Frambenen äro starka, muskulösa och så

korta, att ej stort mer än fötterna synes. Dessa, som

ligga vid sidorna af halsen och hufvudet, äro nästan

nakna, utomordentligt breda, runda och starka, samt

likna en flathand utan tumme. De äro ställda på kant

och rigtade framåt och utåt sidorna med flathanden

vänd utåt och något bakåt och uppåt. Hvardera fram-

foten är försedd med 5 tår, men alla omslutna af en

och samma hud och blott de långa jembrcda och

skarpa klorna, hvarmed hvardera tån är väpnad, äro

skilda. Bakfötterna äro mycket mindre, hafva äfven

hvardera ö tår, till hälften förenade genom en hud och

väpnade med smala spetsiga och skarpa klor. Svansen

något klubblik och glest bevuxen med längre sträfva hår.

Hela kroppen, som är trind och starkast framtill^

är tätt beklädd med svartgrå eller svartak tigt brungrå,
i botten askegrå, silkeslika hår, som gifva en skön si-

denglans, då man stryker dem.

Honanäi: något mindre undersättsig och har 6. spenar.

Varierar tillfålligtvis : Helt hvit med röda ögon.

Tagen vid Björnstorp, förvaras i Bar. Gyllenkrooks till

Akad. förärade samling.

Anatomi: a) Skallen: \ t. 4 lin. lång, aflångt kä-

gelformig, nosen lång trind, upp mellan ögonen liksom

svald
j hjernskålsdclen utbredd ncdplattad, nästan rhom-

bisk, 5-|-
lin. bred

5
foram. occipit. atlångt-ovalt^ foram.

infraorbit. stora, vertikalt ovala, skilda från orbita ge-
nom en tunn bcnstilet. Allsingen gränsskilnad mellan'

fossa temporalis och orbita
3

arcus zygom. spensliga
teml. räta. Tänderna ofvan: framtänderna 6, tillskärpta,

Skandinis Däggdjur. 5
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de två mellersta bredare och lika langa eller mindre märk-

bart längre än de andra
j
hurntänderna hoptryckta med

en fåra och en utstående kant långs insidan, kindtän-

derna 4, trehörniga, sneda^ den främsta hoptryckt,

enspetsadj mellantänd. 3. spetsiga Ivårotiga, den främ-

sta störst. Framtänder nedan: 6, mejselforraiga i-1

bredast
j
3-3 minst

5
hörntand, trinda, föga högre j

mel-

lantänd. 3, den främsta störst.

Skelettet: b) Främre extremiteterna och hvad som

dit hörer, hos .Mullvaden, äro bland det mest egna i

hela denna djurklass. Jemförda med Flädermössens,
visa de raka motsatsen: hos dessa äro frambenen

enormt förlängda och äfven spensliga för att utspänna

en flyghud och bilda vingar j
hos Mullvaden äro de

ytterst förkortade och tjocka för att bilda spadar.
—

Bröstbenet hos mullvaden liknar till bakre hälften rof-

djurens: det är smalt, något hoptryckt och består,

utom manubrium och processus ensiformis, af 3 styc-

ken, af livilka det främsta är kortast. jMen manubrium

är högst eget: det består af en temligen bred och

tunn horisontel benskifva, vid hvars bakre 4:dedel fä-

ster sig på hvardera sidan en utåt och bakåt rigtad

stjelk, som utgör ett ossifieradt brosk till l:sta costa^

ft*amom dess fäste har benskifvan en flik
5 långsåt mid-

ten höjer sig en ganska hög tunn benskifva, en crista

sternalis,, liksom hos foglarna, för att gifva fäste åt starka

muskler för gräfningen^ den är högst på främre tre-

djedelen j
vid hvardera sidan af framändan är en trind,

cylindrisk ledyta, på hvilken nyckelbenet är fästadt.

Nyckelbenet är mycket tjockt och kort, nemligen lika

tjockt som långt, upptill och baktill tvärt konkavt, har

framtill en utstående trubbig process, öfver hvars bas

finnes ett rundt hål. Inre ändan artikulerar genom en

aflång böjd konkavcrad ledyta med manubrium sterni,

yttre genom en platt och stor yta med en dylik

på öfra ändan af os humerij och blott genom ett
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längre brosk med acromion på scapula^ på undre si-

dan ett hål. Os Jiumeri som ligger utåt rigtadt och

med yttre ändan uppåt böjd, är utomordentligt kort

och bredt i vertikal rigtning, med isynnerhet breda

ändar och något smalare mellanstycke, med en mycket
större inskärnhig i öfra än nedra kanten. Bakom inre

ändan ligger caput humeri, som är atlångt i rigtning

af axis longitud. ossis, bredast utåt, och articulerar

med scapula. På öfra sidan framom caput Öppnar sig

en stor cavitef. Framom caput ligger en mycket större

Öfverbroskad yla, som articulerar genom en aflångt con-

caverad ledyta hos clavicula. Öfver caput ligger tu-

berculum majus, som bildar främre gränsen af större

inskärningen. Yttre ändan utvidgad, har på Öfra delen

en rotula för radius, och på midten en trochlea för

ulna. Från condykis externus utgår inåt en benspets j-

condyl. internus bildar en konkaverad yta till fäste för

ett långt brosk. Öfver trochlea ett rundt hål. Cavitas'

olecrani djup. Scapula långt, smalt, upptill föga bre-

dare, är der undertill på långs konkaveradt, och på
framsidan långs midten försedt med en tunn spina sca-

pulee, som nästan försvinner före midten, men höjes
åter nära öfver ledytan till en hög kamlik knöl, acro-

mion, som genom brosk förena sig med clavicula.

Process, coracoid. finnes icke. — Ulna: Öfra delen tjock

och kantig, med en baktill långsgående benlamell, för

ändan en tvärgående sned crista. Articulationsytan för

humerus ligger på öfra 3:djedelen och är en tvär in-

skärning. Cavitas sigmoidea, med en hög kant, process,

coronoicleus, baktiil. Radius kortare plattrindt med ne-

dra ändan utvidgad, öfra snedt inskuren för rotula,

begge sins, emellan rörliga. Carpiis har det egna att

den består af 5 ben i hvardera raden, och dessutom
är dess radialsida, som här vetter nedåt, efter he-

la sin längd försedd med ett eget långt krumböjdt,

hoptryckt beuj således i form af ea skära, hvilket gör
5*

k
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handlofven bredare och större^ och bidrager att dana

den till en skåfvel eller spade för dess bestämda än-

darnål. Tärnas ben (phalang. digitorum) äro mycket
korta och tjocka^ och alla äro omgifna af en gemensam
hud; ända ut till de långa hälft rinda klorna, det enda

af fingrarna som utvändigt är åtskildt och synligt.

Näst främre exlremitelerna är Bäcknet eget. Det

är ytterst smalt, och ligger långs sidorna af cokimna

vertebralis. Ossa ilium halftrinda, smala jeranbreda
med främre ändan böjd utåt sidorna. Någon symphy-
sis finnes icke, ty vinklarna som bildas genom förenin-

gen af ossa ischii och os pubis ligga långt skilda. Der

ossa pubis framtill förenas med ossa ilium äro de breda

och stå med eggarna nära hvarandra, hvarigenom Bäck-

net blir så trångt, att något foster omöjligt kan passera der-

igenom vid födseln. Begge grenarna af os ischii bilda

en mycket trubbig vinkel. Foram. obturat. mycket stort

och långt, halfovalt. — Veiiebrce sacrales hopväxta till

en oafbrutcn benkam, merendels med 4 hål— Crus :

tibia och fibula hopväxta till ett enda ben, till öfver

midten, der de med hvarandra bilda ett aflångt hål.—
Foten har på insidan ett långt smalt, hoptryckt ben,
som utgår från carpus och lägger sig långs inbrädden.

31juka delar: Utenis tvådelad, ligger icke uti, utan

under jjäcknet^ vagina uteri går icke öfver någon sym-

physis osshim pubis, och fostret går således vid föds-

len icke genom någon apertura pelcis.
— Bäcknet ut-

gör blott fäste för bakre extremiteterna.

Vistelseort och lefnadssätl : ^lullvaden förekommer

i största delen af Skandinavien, men i dess nordligaste

landskap finnes han icke. Dess gräns åt norden i Sve-

rige är likväl ännu icke bekant
5
men i Norrige skall

han aldrig vara sedd norr om Dovrcfjäll (Nordenfjelds).

1 Skåne är han mycket allmän
j på många ställen tal-

rik, isynnerhet der en mängd daggmaskar finnas i jor-

den. — Jorden är hans egentliga element och han lef-
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ver beständigt under dess yta. Luften, solljuset och

vattnet skyr han, fastän han i nödfall kan simma bra.

I en temligen högland och torr mark, der jorden är

Jos, uppehåller lian sig helst. Här gräfver han gän-

gar med de andransvärdt starka framfötterna, och

under detta arbete upptäcker han lätt med sin skarpa

lukt, de maskar, insekter, larver m. m. som ligga i

hans väg. Dessa gångar gräfver han stundom så tätt

under jordytan, att de mer eller mindre synas deröfver.

Han söker då isynnerhet metmaskar, hvilka med snab-

ba rörelser skynda sig upp, der de märka att han

ämnar framgå. Stundom och, som det synes, mest ef-

ter regn, uppkastar han mullhögar^ han gör det små-

ningom och med korta mellanskof, under hvilka han

sannolikt med framtassarna förer jorden fram ur gån-

garna och under högen, samt bökar upp den med

trynet. Han kommer under denna förrättning aldrig så

hög tupp, att någon del af honom blir synlig ^
blott mul-

len välter upp ur midten af högen. Men vid den min-

sta rörelse han märker, (och han har ytterst fin hörsel),

drager han sig i ögonblicket tillbaka. — Mullvaden är mest

i rörelse kl. 8 f. m.
,

kl. 1 2 på dagen och kl. 5. e. m.,

äfvensom om natten då allt är tyst. För honom är det eljest

natt hela dygnet ^ ty dess Ögon äro obrukbara för syn, hvilket

man lätt märker då han någon gång kommit vilse ur sitt

hål upp på marken, ty han är då alldeles redlös och kan

icke återfinna nedgången till sin boning. Är jorden lös,

nedgräfver han sig dock åter deri Ögonblickligt. Under

jorden kunde han dessutom ej begagna synförmågan,

om han ock egde den.

Sitt egentliga bo tillreder han på ett större djup,

nemligen på vid pass två alnars djup. Detta bo, i

hvilket hannen lefver ensam med sin hona, består i ett

rundt hvalf af 1—A^ fots genomsnitt och är konstigt

inredt samt beklädt med mossa, gräs och fina rötter.

Det ligger merendels i en kulle eller på en hög plats,
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der det icke sä lätt är blottstäldt för öfversvämningar.

Man märker lätt ofvan jordytan hvar detta bo finnes
j

ty der ligger merendels en mycket stor mullhög om-

gifven af tlera smärre. Trakten deromkring är genom-
ekuren af många underjordiska gångar^ livilka leda till

boet och äro äfven sins emellan förenade. Vår och

höst är Mallvaden isynnerhet sysselsatt med att gräfva

och uppkasta högar. Under heta sommaren och kalla

vintren är han mer overksam. Likväl ligger han icke

i dvala om vintren
^

åtminstone icke här i Skåne *) j

ty man ser ofta under den strängaste köldj då marken

är betäckt med snö^ att han uppkastar mullhögar på
fälten i skog och bland buskar. Afven förvillar han sig

då stundom upp ofvan jord och kan ej åter finna nedj
och att gräfva sig ned går icke lätt då marken är fru-

sen. Jag har flera gånger funnit honom lefvande på

snön^ midt under kallaste vintren.

Födoämnen: Mullvaden lefver mest af insekter,

larver^ puppor, sniglar och daggmaskar, som han träf-

far under det han gör sina gångar i jorden 5
och med

detta arbete är han, såsom förut blifvit nämdt, sys-
selsatt morgon, middag och afton, samt troligen också

om natten. Derjemte förtär han äfven kött, så väl af

varmblodiga som kallblodiga djur, hvilka han sjelf dö-

dar eller finner döda. Instänger man flera lefvande

Mullvadar, uppäta de hvarandra, så att blott en blir

qvar. Tager man en lefvande ^luUvad -och lägger ho-

nom uti ett kärl, i hvilket man lagt mull, så gräfver

han sig genast ned i mullen och ligger orörlig 5
men

lägger man dä en död fogel eller mullvad e. d. i kär-

let, så märker han det genast, kommer fram^ vädrar

med det rörliga trynet, springer till, hugger liti och

*) Kansko Mullvaden ligger i vintersömn i de nordligare
traktcrne. Pontopp. säger (i Norg. Nat. liist. IL p. 36), att

han i Norrige, liksom Igelkotten och Björnen, tillbt ingår vin-

tren i en stiindig sömn och utan föda.
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drager sitt rof med sig in i hålet, der han genast bör-

jar fräta och förtära det. Samma förhållande är med
Mullvaden som med Näbbmössen, att han dör efter få

timmar, om han saknar föda. Under jordytan förer han

isynnerhet krig mot larver och metmaskar
j

och roligt

är att åse, hur dessa sednare skynda sig och springa

upp ur jorden, då han nalkas. På deras rörelser kan

man se hvar han framgår under jordytan. Om natten,

då allt är ,tyst , går han stundom ujop, och man har

märkt att på nysådda rågåkrar, der sniglar finnas, som
afbita rågbrodden, går iMullvaden ej sällan upp och

förtär dem *}.

Fortplantning: Mullvadens parningstid säges infalla

i Mars eller i början af April, då parningen sker un-

der jorden i det förr beskrifna boet. Honan föder i

Maj 3—5 blinda Ungar, samt uppföder dem med sorg-

fällighet och försvarar dem med mod.

Ungarna äro mera grå än de gamla, och de gån-

gar dessa gräfva ligga tätt under jordytan.

Anmärhn.: Hos oss har man, så vidt jag vet, icke märkt, att

Mullvaden sätter mer än en kull årligen.

Nytta och Skada: Mullvaden gagnar derigenom att

han rensar jorden för maskar, insektlarver och puppor 5

ty han 'gör sina gångar mest på ställen, der dessa träf-

fas i stor mängd. Dess skinn, som har en utomor-
'

dentligt fin och mjuk fäll, vore ett vackert och ytterst

*) Den 31 Januari, då marken var islupen och snöbc-

täckt, togs en lefvande ung Mullvad på en väg vid Lund. Han
lades i ett tomt kärl, och som intet annat fanns till hands,

släpptes, pä försök, till honom en lefvande groda, som få

dagar förut blifvit tagen på isen, der man upphuggit en vak.

Genast kastade Mullvaden sig på henne, högg fast i ena bak-
benet och började fräta. Grodan slet sig lös 2—3 gånger,
hvarefter hon dödades och lades åter till mullvaden, som ge-
nast började förtära henne. Efter ett hälft dygn var hon

uppäten, utom skelettet, som ej förtärdes.
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lätt foderverk
j
om del kunde förskaffas i nog stort

antal. Hos oss jjegagnas det icke
5
men i China skall

det vara i hugt värde och köpas från Ryssland.

I trädgårdar äro JMullvader ofta verkliga skadedjur.

De gräfva gångar i qvarteren^ så tätt under jordytan,
att de stundom tydligt, stundom knappt märkbart, sy-
nas deröfver. På detta sätt undergräfva de stundom

hela qvarterel så tätt med gångar, att hvar man tram-

par sjunker foten djupt ned. De växter, hvilkas rötter

derigenom blifva blottade på sin jord, bortvissna och

dö. 3Ian har derföre påfunnit flera

Medel att utrota Mullvaden : JMan passar på då han

iippbökar jorden, går sagta dit och slår med en yx-
hammare i mullhögen, då djuret otvifvelaktigt träflfas

på trynet och dör i ögonblicket, om det också befinner

sig 5—6 tum under jordytan.
—• Afven slår man tjär—

vatten i hålen och man har märkt att mullvadarna sky
derför. Också skola de sky ställen der pinnar af hägg ned-

stickas i jorden.
— Äfven söker man att fördrifva dem

ur trädgårdar genom bullret af en hten med smällare

försedd vindleka (moulinet), hvilken man sätter på än-

dan af en stång, som nedtill fästes i en uti jorden

nedgräfd tom tunna.

2:dra Farniljen:

Hörntänderna vida kortare än de tvä mellersta

framtänderna, som af alla äro störst , de öfra nedslå-

ende, de undra framliggande; alla derpå följande enspet-
sade tänder äro små och låga, lägre än kindtänderna.

Denna tandbyggnad antyder en öfvergång till Gna-

garna. flit höra:

Mläbbinus-lilläs-tot (Surex Linné).

Nosen: utdragen till ett spetsigt trgne; kroppen klädd

med mjuka ullika hår.

Tårna: spensliga klufna ända till roten; klorna hop-

tryckta, krökta, spetsiga.

Svansen: tunn, hårbelagd, mer eller mindre läng.
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Tänderna: de 2 mellersta framtänderna störst; de

öfra krökta och bakom den tillskärpta spetsen med
en knöl eller tand försedda; de nedra framätlig-

gande och långa. De egentliga flertaggade kind-

tänderna ofcan 4, nedan 4; den innersta minst

och deraf den öfra tvär. Mellan dessa och de

främsta framtänderna ligga små enspetsade mel-

lantänder *) till olika antal hos olika arter.

Fallen: tät, fin, temligen yfvig , med korta tilltryckta

hår på benen.

Näbbmössen^ som i vissa trakter kallas Ånger-
möss, äro små däggdjur ^

den största kända art, som
dock ej finnes hos oss, är ej större än en vanlig råtta,,

och den minsta är det minsta af alla kända däggdjur.
Till kroppen likna de mössen, men hufvudet liknar till

formen mer mullvadens. De uppehålla sig i jordhål,
som de antingen finna redan gräfda, eller som de sjelf-

va gräfva i lös jord ,
i gräsvallar eller åbrinkar o. s. v.

De äro nattliga djur, som mest dölja sig om dagen och

äro isynnerhet i rörelse om natten. De ligga icke i

vinterdvalaj man ser dem ofta på snön midt i kallaste

vintern, isynnerhet om aftnarna, och ännu oftare ser

man deras gångar i snön, och spåren efter dem, som

*) I detta slägte tillägga vi denna benämning åt alla de
små enspetsade tänder, som ligga mellan de 2 främsta fram-
tänderna och de egentliga llertaggade kindtänderna. Det fin-

nes icke här, såsom i föregående och följande slägte ,
6 fram-

tänder ofvan och 6 nedan med 'I hörntand på hvardera sidan

i hvardera käken. Hos späda ungar, der suturen synes mel-
lan ossa intermax. och maxillar.

,
ser man att der i öfverkä-

kens os intermaxill.
, på hvar sida, sitta brosk till 3 framtän-

der; hörntanden skulle således blifva den 4:de lilla enspetsa-
de

,
som ej skiljer sig från de andra mellantänderna

,
hvilkas

antal ofvaö dä skulle vara hos Sor. vufgaris ^, hos S. fo-
diens 1; men i underkäken blir stor brist, ty sedan vi der

afräknat 4 kindtänder, sä återstå ej mer än 2 för framtänder,
hörntand och mellantänder.
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varit ute om natten. Deras föda består i insekter^ lar-

ver och maskar^ äfven färtära de kött så väl af varm-

blodiga som kallblodiga djur, livilka de antingen finna

dödade eller sjelfva döda. De äro efter sin storlek de

glupskaste rofdjur inom hela klassen.

Honan har 6 par spenar, och, liksom de flesta

Gnagare, skall hon fortplanta sig flera gånger om året.

Man har indelat Näbbmössen i 3 grupper eller

underordnade slägten.

Första gruppen: Crocidura Wagl.

Alla tänderna äro hvita; de 2 mellersta fram-
tänderna nedan med otändad egg; 3 eller 4 mellan-

tänder ofvan, starkt aftägande i storlek frän den främ-
sta bakåt. — Hit hörer ingen hittills känd Svensk art *).

Andra gruppen: Sorex Wagl.

Alla tänderna i spetsen färgade; de 2 mellersta

framtänderna nedan med tändad egg; mellantänderna

ofvan 5, aftägande i storlek bakåt; nedan i.

*) Hit höra 1:mo Sorex russulus Zimmerm. S. araneus
ScHREB. Säugth. 3. p. 573. tab. 160. Bonap. Iconogr. d. F;na

Ital. pl. fig. 5—6. Donna art få vi icke förblanda med So-

rex araneus Lin. *) Den kännes lätt genom hvita tänder och

utstående tvärrunda öron. Färgen är ofvan gråbrun, under

blekare brungrå, utan bestämd gräns mellan färgerna. Svan-
sen enfärgad kortare än kroppen.

— Förekommer i Tyskland
och Frankrike, men är hittills icke funnen hos oss eller i

England. 2.do Sorex leucodon Herm. Ofvan mörkbrun, un-
der hvit, med skarp färggräns; öronen utom fallen synliga,
bredt afrundade; svansen tvåfärgad. Bomp. Icon. d. F;na Ital.

pl. fig. 8—9. — Förekommer i Tyskland och Frankrike; al-

drig hos oss.

*) Professor Sundevall föreslår med allt skäl att helt och

hållet förkasta namnet Sorex araneus, isynnerhet som La-
tinarnes Mus araneus ursprungligt varit ett spindelartadt

giftigt djur. Se Wetensk. Akad, liandl. 184i. sid. 169—170.



ALLMÄN NÄBBMUS. 75

!• Allmän Mläbbmus (Sorex vulgarh Lin.).

Artm. Öronen korta, synas ej utom fallen; ofvan mörkt

gråbrun, under ljusgrå, sidoima rostgrå med färg-

gräns upptill; svansen af halfva kroppslängden

{med hufmidet inberäknadfj med tilltryckta hår,

ofvan brun, under blek; hufmidet hälften af öfri-

ga kroppslängden. Längden 2 t. 6 lin. till 3
t.j

svans. \ t. 3 lin. till 1 t. 5 lin.

Synonym!: Sorex vtilgaris Lin. Mus. Ad. Fred. 10. — Na-
thusius i Wiegm. Arch. 1838. p. 19— 45. Sundevall
Vet. Akad. Handl. 1842. p. 183. — Sorex Araneus Lin.

Faun. Svec. edit. IL p. 9 n. 24.— Nilss. Skand. F:na 1.

p. 1 43. S. tetragonurus Herm. Observ. 48. Zimmerm. Geogr.
Gesch. II. 383. — S. Araneus Melchior Danske Patted.

69. — Vanlig Näbbmus Nilss. Illum. fig. H. 16. pl. 3^—
(Ej fullt correct figur).

•— Sv. Näbbmus; Sk. Ångermus;
Norr. Nebbemus, Museskjser, Muskjerril, Skjärmus. Finn.

Karja-biiri, Pästeinen. Lapp. Zibak.

Beskrifning: Längden: 3 tum^ svansen 1 t. o. lin.

„ >3 „ „ 1—4.—
„ . 2t.71in.5 „ i—3.—
„ 2 1. 6— „ 1—4.?.
„ 2 t. 5— „ 1— 3. d".

alla dessa äro tagna i April.

Hufvudet 1 tunQj utdraget i en lång smal nos,
som slutas i ett mycket långt spetsigt tryne, med ut-

åt och något bakåt rigtade långa morrhår, isynnerhet

vid dess båda sidor *). Ögonen mycket små^ svarta
,

ligga närmare nosspetsen än Örat. Näsan nästan kluf-

ven. Öronen korta, afrundade, nakna, i kanten hår-

beväxta, räcka ej utom fallen. Tragus rund, ligger

I

*) Hos den späda ungen (som har hufvudet 6 lin., till

ögat 9>\ lin., till örat 5 lin.) är den långdragna nosen temligen

tjock och på sidorna svald — för att kunna dia — Tänder-

na äro brosk, håren glesa och korta
,
svansen fyrkantig.
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bakom under öronöppiiingen. Fallen mjuk^ ulliga lång-

hårig^ dess länga här räcka lill midten af underarmen

och underbenet
j

hvarefler benen äro täckta med korta

tilllryckla här. Fötterna spensliga^ hvardera med ö

smala tär^
klufna ända till roten. Framfötterna nakna

under tärna
^
och handlofven (metafars.) utan kanthärj

af tårna är den mellersta litet längre än den näst yt-

tersta^ denna mycket längre än den yttersta^ och den-

na litet längre än den innersta. På bakfoten äro de 3

mellersta nästan lika långa, den yttersta mycket kortare,

och den innersta ännu litet kortare. Klorna hoptryck-
ta , hvassa ,

under något rännlade. Bakfoten frän hä-

len till mellersta klospelsen 4 lin. Svansen som är af

halfva kroppslängden, (hufvudet inberäknadt) ellör I-^

gång så lång som hufvudet, är tunn, jemtjock, dock

tunnast vid roten, blir då han torkas, fyrkantig, och

mot ändan något plattad. Färgen ofvan mörkt gråbrun,

rostgråbrun, svartljrun, sotfärgad, inunder ljusgrå med
mer eller mindre rostfärgad anstrykning, som isynner-

het märkes långs sidorna, hvilka äro rostgrå med stark

färggräns upptill. Svansens färg ofvan som ryggens,
nedan blekgrå.

Varierar: 1) Ofvan rostbrun, på länden något

mörkare, på hufvudet ljusare. Från Skåne. — 2) Trak-

ten kring munnen samt alla fyra fötterna bleka
j
svans-

spetsen långt hvit. — Från Tjörn, skickad af Prosten

Ekström.

Skelettet: Skallen: Längd 6| lin., bredd 3 lin.

Sedd i profil är öfra brädden rät, utan märkbar

sänkning 5
sedd frän ofvan: hjernskälen halfkuleformig,

ligger i samma plan som nosen, livilken är halfkägel-

formig, utan starka ingröpningar på sidorna. Gropen
mellan akne pterygoidea^ smal, jembredj foramen occi-

pitale mer högt än bredt. Tänderna: De halva det

egna hos Näbbmössen, att tandkronan vid basen liksom

flyter ut öfver benet, livarigenom delta synes fästadt
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i tanden och ej tanden i benet. De hafva dock
rötter^

hvilka som vanligt äro inkilade i käkarna. Alla tän-

derna äro i spetsarna mer eller mindre bruna
^

stun-

dom svarlbruna. 1 öfverknken : framtänderna tjocka och

starkt krökta, med den trubbiga baktill urgröpta spet-

sen dock icke gående nedom öfra tandraden, bakom

spetsen en hoptryckt spetsig knöl nästan lika stor och

lika hög som spetsen. De egentliga kindländerna 4,

breda, de 3 främre fyrkanliga, den innersta Ivärliggan-

de, med en smalare spets utåt riglad. Mellanländerna

5, vid basen runda, tältsittande, liksom trängda på

hvarandraj de 2 främsta likstora och störst, den 3:djc

mindre, den 4:de något mindre än den 3:dje^ den 5:te

minst af alla och knappt hälften så stor som den 4:de.

I underkäken: framtänderna hoptryckta, framåt liggande,

långa, bilda en fullkomligt rät linca med underbrädden

af pars dentaria
5 spetsen böjd 5

Öfra eggen med 3

trubbiga tänder, af hvilka den yttersta störst, den in-

nersta minst. De egentliga kindtänderna 4 hoptryckta,

af hvilka den 3:dje bakifrån störst. Framom den främ-

sta sitter en enspetsad mellantand likasom på roten af

framtanden. Underkäkens fäste: processus condyloideus

har en nedåt riglad, tvärståcnde, nästan halfcylindrisk

ledyta, som artikulerar på en framgående tunn benla-

mell med uppåt och framåt vänd ledyta, samt en upp-
åtvänd mycket smal sned ledyta, som artikulerar med
en nedålvänd ledyta på os tempornm. Process, coro-

noideus mycket hög, rät och trubbig, på insidan med
en stor aflångt trekantig öppning. En lång smal trind och

något böjd process utgår från angulus bakåt. — Vertebraj

coUi ha inga processus spinosi, skilda ringar, utom epistro-

phaeus, hvars process, spinos. är starkt hoptryckt. At-

las' flyglar temligen breda, tvära, ett stort hål ofvan

vid basen af hvardera. Annulus posterior bred, antc-

rior mycket smal med en tappformig knöl framtill. Pro-

cess, obliqui anteriores på vertebrae coUi 3— 4 starka
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bakat böjda j
vertc!)ra colli 6:ta har process, transversus

nedstäcnde^ delad i två skenklar, af hvilka den främre kor-

tare, den bakre mycket lång, smal och hoptryckt trind.

Bröstbenet: maniibrium sterni utgör en utbredd fyr-

hörnig plåt, mer bred än lång och hvars bakre hörn

är utdraget till ett på sidorna mycket hoptryckt ben,
således något liknande .Mullvadens, ehuru ej så ulbil-

dadt. Clavicula långt smalt trindt och något böjdt i

två olika rigtningar. Scapula långt smalt, upptill något

utbredt, liksom hos Talpa, men spina scapulae är myc-
ket hög och (liksom hos Svinet) högst i midten, der

den uppgår i en trubbig vinkel
j

framtill öfvergår den

i en mycket lång och trind acromion, som i spetsen
är delad i en mycket utspärrad långgrenig klyka, hvars

begge grenar slutas meil en kula, af hvilken den ena

mottager clavicula
j på den andra fäster sig en muskel.

Os humeri knappt så långt som scapula, trindt, i inre

brädden nedtill med ett hål (som hos Katten etc.) men
utom en stark tuberculum majus och en stark knöl på
insidan på Öfra 3:djedelen af benet, har det en hög
kam framtill^

som slutas i en framstående hake. Ulna

och radius nedtill mer förenade, upptill skilda
j

ole-

cranon långt bakåtstående slutas snedt tvär med en

inåt rigtad krökt spets. Costee 1 4 par, 8 verse. Bäck-

net: Os ilium, os ischii och os pubis ligga i samma

rigtning ,
ehuru något ur linien

,
så att foram. obturat.

hgger i rak linea med os ilium. Os ilium smalt, efter

hela sin längd halftrindt, Öfra ändan utåt böjd. Os
ischii lika långt som os ilium, hoptryckt, jembredtbåg-

böjdtj os pubis smalt, trindt, rakt. Foram. obturato-

rium mycket stort, halfovalt. Men hvad som isynner-
het är anmärkningsvärdt, är att bäcknet är helt öppet,
emedan de långa ossa pubis efter hela sin längd ligga

parallelt. Der os ilium är hopväxt med os pubis bil-

das en uppstående hoptryckt knöl eller kant, som är

något inåtböjd, och här ligga ossa pubis något närmare
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hvarandra än bakåt. Os femoris rakt, kort^ knappt
mer än hälften så långt som tibia, Crns har det egna
att fibula är öfver midten af benet hopväxt med tibia

till ett benj den hopväxta delen utgör 1^ gång läng-
den af den frånskilda. Upptill äro de äfven hopväxta,
och der de äro skilda bildas mellan dem en stor,

ovalt-aflång öppning. På framsidan af tibia upptill står

en hög utåt böjd kam. Vertebree caudales 1 4.

Vistelseort och lefiiadssäit : Denna lilla Näbbmusart
förekommer i hela Sknadinavien, från de sydligaste trak-

terna af Skåne tiH Nordlanden och Lappland, så väl

på fasta landet som på öarna. Han uppehåller sig så-

väl i trädgårdar, på ängar och Öppna fält, som i sko-

gar och bland berg. Afven har han stundom sitt tillhåll

i uthus, stall, källare o. s. v. Han löper snabbt efter

sin storlek, men dess lopp är icke uthållande och icke

åt samma rigtning, ulan ryckvis än hit än dit. Stör-

sta delen af dagen ligger han dold i något jordhål j

om natten är han mest i rörelse och söker föda. Oak-
tadt fötterna äro spensliga, gräfver han med skicklighet

gångar i jorden, hvarom man lätt kan Öfvertyga sig,

om man tager en lefvande Näbbmus och släpper den

i ett kärl, hvari man lagt någon jord. Inom få minu-

ter gräfver han sig in, hvarvid han borrar med den

spetsiga nosen, och benen äro i en nästan vibrerande

rörelse, så att muUen yrer kring honom. Snart för-

svinner han, men visar sig vid en annan sida af kär-

let, och vänder der om, då han märker dagsljuset,
hvarunder han alltjemt verkställer samma vibrerande

rörelser. Näbbmusens syn är svag och stundom händer att

då hon om dagen framkommer, kan hon ej i hast åter-

finna sitt jordhål, och fångas derföre lätt. Hennes jord-
hål ligga oftast flera nära hvarandra

j
de äro kring \

tum i diameter, gå först rakt ned och äro omgifna af

en liten mullhög. Ofta gör hon sitt bo under trädröt-

ter och buskar
j
der tillbringar hon äfven vinterdagarna,
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ulan att likväl falla i vintersömn. Detta märker man
lätt deraf, att man ofta ser dess spår i snön^ bvilka

gå till och frän mynningen af detta bo. Också träiTar

man ej sällan
,
midt ,under kallaste vintren, sjelfva dju-

ret- löpande på snön. Ser man i stark köld och yr-
väder ett litet muslikt djur löpa på snön, så är det
sannolikt detta. Om våren sedan snön bortsmält ser

man, på våta ängar, och bland buskar, en mängd små

gångar i mossan eller i gräsvallen, hvilka äro märken
efter Näbbmössens arbeten under vintren. Under vår

och sommar har jag funnit denna djurart i största an-
tal på fuktiga och tufviga ängar, bland det gamla grä-
set, bland hvars rötter han gör sig gångar. Dess läte

är ytterst fint och skarpt skirrande, och höres mest
under fortplantningstiden. Djuret har, i synnerhet un-
der denna tid en vidrig muskuslukt, hvarföre det väl

ihjälbites men icke uppätes af Katten, Räfven och an-
dra rofdjur.

Födoämnen: I magen hos dem jag Öppnat, har

jag blott funnit insekter. Men att denna djurart äfven

lefver af larver, maskar, varmblodiga och kallblodiga

djur, derom kan man lätt öfvertyga sig genom att läg-

ga sådana för honom. Han är den glupskaste djurart

jag känner. En Näbbmus af denna art, som jag någon
tid hade innestängd, förtärde inom ett hälft dygn allt

köttet af en Gråspink och inom andra halfva dygnet
dertill nästan en hel Grå Flugsnappare j

således efter

vigten vida~ mer kött på dygnet, än hela djuret väger.
Så länge han har fullt upp, är han munter och

litligj
men lider han brist några timmar, så dör han genast.
Hur glupsk han är, bevisar äfven följande: I början var
han särdeles vild och sökte ständigt blott att komma
ut

3 slutligen lyckades det honom att krypa ut ur sitt

fängelse, men i ställe för att springa sin kos, stadnade
han genast, ty utanför buren låg en bit kött, som han
kastade sig på och för ingen del ville lemna.
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Fortplantnmg : Kring den 210—25 April träffar man
honom oftast i parning på sänka tufviga ängar här i

Skåne. Man hör dess skirrande lälCj närmar man sig
det och står stilla^ ser man snart vid sina fötter dessa
små djur leka^ eller åtminstone märker man deras rö-
relser i gräset, och kan då lätt gripa dem, om man
så behagar. Honan skall gå drägtig i 3 veckor och
föda 5— 10 nakna och blinda ungar, hvilkas första fäll

skall vara rödaktigt grå. Hon säges fortplanta sig flera

gånger under sommaren.

Nytta och skada: Utan tvifvel är dessa smådjurs
gagn för menniskan icke så obetydligt, derigenora att

de förtära en stor mängd skadliga insekter, larver och
maskar

5
äfven torde de ofta nog om nätterna rensa

marken från smärre döda djur och foglar. Någon syn-
nerlig skada göra de väl icke.

Fdfigst: Man fångar dem lätt, åtminstone om vin-

tren, i
fällor, som utsättas på marken, och i hvilka

man nyttjar kött till bete.

3. Tjocksvaiisad Mäbbmuis (SorexpygmcBiisVku.?)

Artm. Svansen tjock, af kroppens längd till öröppnin-

gen, försedd med öppna här, mellan hvilka rin-

garna synas, vid roten hopsnörpt, i spetsen tem-

ligen trubbig; hi/fvudet tvä tredjedelar af öfriga

kroppslängden. Ofvan mörkbrun, under hvitgrä.

Synonym i: Serex pyymccus Pall. Zoogr. 1. p. 134. — G.

Glogeu Nova Acta Acad. Leopoldin. Vol. XIII. P. II. p. 481.
tab. 25. — LiLUEBORG Observat. Zool. p. \ o. tab. fig. 2. —
Vetensk. Akaclis Öfversigt 1844. sid. 33. — Nathusius i

Wiegni:s Arch. 1838 I."p. 44. — An Sorex rusticus
Jen. Sundev. Vet. Akad. Uandl. 1842. sid. 184?.

^wm.; Pallas' synonymi är säker, oaktadt han har: "subau-
ritus'^

;
äfven sä Glogers

, på hvars meddelade figur isyn-
nerhet svansens form är naturtrogen.

— Helt annat är
förhällandet med De Selys' Sorex pygm(BUs'\W\cYo-Ui\m-
mal. p. 21 som har: "Queue - - finissant en pointe" etc.

Prins MusiGNANOS Sor. pyymceiis, i Icon. d. Faun. Ital. Tab.

Sliandiirs Däggdjur, Q
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fig, I. har också en starkt tillspetsad svans, som icke lik-

nar den Pallas'ska S. pygmceus.

Beskrifning: Längd 1 tam 74- lin. Svansen 1 t.

3-i- lin. utom sluthåren som äro 2^- lin. Hufvudet 6-i-

lin. Kroppen utan hufvud i t. 1 lin. Bakfoten från hä-

len 3^ lin.
5

framfoten 2 lin. — Afståndet mellan ör-

Öppningen och ögat 2|- lin.^
mellan ögat och nosspetsen

3 lin. Nosen: trynet utom tänderna framskjuter 1^ lin.

Det skjljemärke^ som hos denna art genast faller

i Ögonen^ är den tjocka valsformiga svansen^ som ej

blott relativt till djurets storlek, utan äfven absolut, är

tjockare än svansen hos den vida större Sorex vulga-
ris ; vid roten är den tunn och liksom hopsnörpt *},

slutas med längre hår, som dock ej bilda någon spets ^

för Öfrigt är den belagd med sträfva icke tilltryckta utan

Öppna utstående hår, mellan hvilka svansens talrika

ringar tydligt synas.
— Afven hufvudet visar genast

ett eget utseende, derigenom att det är smalt och ut-

löper i en särdeles lång och smal nos. Morrhåren ut-

stå i alla rigtningar, dock mest åt sidorna uppåt, de

främsta kortast, de bakersta längst. Ögonen mycket
små ligga närmare Örat än nosspetsen. Öronen som
bestå af två flikar, hvaraf den undra litet mindre, räcka ej

utom fallen och äro utvändigt och i kanten invändigt hårbe-

klädda. Fötterna mycket smalare och mindre än hos S. vid-

garis, ofvan belagda med tilltrycktaiiår. Framfötterna under

nakna, tårna skilda, -1:sta mycket kortare än ö:te och denna

ungefär lika mycket kortare än 2:draj 3:dje och i:de

längst, mest likaj
alla väpnade med spetsiga hoptryckta

klor. Bakfötterna inunder mest nakna, blott under hä-

len och långs vTistsidorna med inbÖjda korta hår. Tår-

na skilda^ 1:sta mycket kortare än ö:te, denna kortare

än 2:dra, hvilken är föga kortare än 3:dje; som är

*) Denna charakter förefinnes äfven hos S. vulgaris och

S. pumilus, men märkes mindre, emedan svansen i sig sjelf

är tunnare.
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nästan lika med 4:de. Fallen är ofvan mörkare och

under ljusare än hos den allmänna, nemligen ofvan

mörkt gråbrun, på hufvudet något mer stötande i grått,

inunder hvitgrå, nästan silfverglänsande, (under hufvu-

det mer gråhvit)^ der dessa färger på undre kropps-
sidorna utan bestämd gräns förenas, finnes intet rost-

grått band, som hos Sor. mdgarls. Svansen ofvan grå-

brun, under hvitgrå. Benen gråhvita.

Skelettet. Skallen: Längd 5 lin., bredd 2-j lin.

Hjernskålen rund
5

öfra konturen med knappt märkbar

sänkning mellan hjernskål och nos, hvilken sednare lig-

ger lika högt som förra. Tänderna: alla i spetsen mörkt

rödbruna. Framtänderna: de öfras framspets knappt gåen-
de nedom spetsarna af de

öfriga^ framspetsen större än

bakre, invändigt urgröpt, i spetsen afrundadj bakspetsen

vanligen trubbig. Mellantänderna: ö, den främsta störst,

den 4:de minstj 2:dra htet mindre än 3:dje, som är

nästan lika stor med lista^ 4:de af alla minst och lik-

som hopklämd mellan 3:dje och öite^ 5:te till omkret-

sen nästan rund och lika stor som 2:draj men tand-

raden sedd från utsidan visar dock 5:te minst, ty hon

är lägst. Underkäkens framtänder ha eggen försedd

med 3 trubbiga tänder, utom ändtanden. Stundom äro

de dock föga märkbara^ nedra mellantanden 1, ligger

på roten af framtanden. — Scapula smalt, upptill nå-

got bredare med frambrädden konvex
,
bakbrädden kon-

kav
j spina se. mycket hög, högre än benets bredd,

högst Öfver benets öfra 4:de del, der den bildar en

mycket trubbig vinkel
j på nedra 4:dedelen skiljer sig

spina derifrån, löper trindad nedåt och bakåt i en

acromion^ som klyfver sig i % utspärrade trinda gre-

nar, af hvilka den ena vänder framåt och förenar sig

med clavicula, den andra står bakåt. Cavitas glenoi-

dalis oval
^ process, coracoid. trubbig.

— Clavicula myc-

Iket

spenslig trind, böjd i två rigtningar. jManubrium

en, tvär benplåt, på hvars bakre sidor fäster sig 1:sta
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refbensparet. CosLnc ii, af hvilka 8 verse. Vertebrce

lumbares 7, sacrales 5^ caudales i 4. De 3 främre

sacrales bredare, med process, spinosi hopväxta till

kam, det främsta kortast^ på sidorna hopväxt med
-ossa ilium, framåt med ett framstående trubbigt ut-

skott, på hvilket fäster sig en tendo från hvartdera os

pubis, der det är hopväxt med os ilium. Ossa ilium

lialftrinda, jembreda, upptill utböjda. Os ischii sikel-

formigt hoptryckt j
os piibis litet smalare inböjdt^ hvar-

igenom det stora foramen obturatorium blir ovalt, nå-

got njurformigt. Fibula skild från tibia blott till något
mer än ^.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna lilla Näbbmus-
art fanns först i Siberien af Laxman och sedan vid Ob
och Jenisey af Pallas. I Europa har hon först blifvit

funnen i Schlesien af D:r Const. Gloger^ och sedermera

skall man äfven hafva träflfat henne på andra ställen i

Tyskland. I Sverige har hon först blifvit upptäckt af

Adjunkten i Zoologien Hr Mag. W. Lilljeborg, som fann

henne här i Skåne vid Vestra Wram för o—6 år se-

dan, der ett, förmodligen af en räf, dödadt exemplar
först träffades på snön. För två år sedan, likaledes om

vintren, fångade Adj. Lilljeborg åtskilliga derafj seder-

mera hafva Baron C. v. Dlben och Studeranden Wallek-

GREN lemnat exemplar från Villands härad, så att den-

na Nälibmusart icke synes vara mycket sällsynt i

nämde trakt af landet, och säkert förekommer han

äfven på andra ställen hos oss, både i norra och södra

Skandinavien. Troligast synes det vara denna som Prof.

Su.xdevall fått från Jemtland. Från Finland har jag er-

hållit henne genom Protokolls-Sekreteraren Falcks be-

nägna meddelande, och från säker hand har jag erfa-

rit,
att hon äfven förekommer på Seland, nära Köpen-

hamn. Således lärer hon vara vida mer kringspridd i

norden af Europa och Asien än man hittills förmodat.

Huruvida det är samma art som förekommer i södern
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lärer ännu icke vara bestämdt afgjordt. I lefnadssältet

synes hon närmast likna den allmänna
^

och i män af

sin storlek lärer hon vara lika rofgirig som den. Lax-

man uppgifver att dess läte liknar ilädermössens^ hvil-

ken uppgift af Adj. Lilljeboug bekräftas. Hon synes
helst vistas bland buskar, på sumpiga ställen eljer i

brinkar nära vatten, der hon gör sig små gångar i jor-
den och gräsvallen.

Födoämnen: hisckter utgöra dess mesta kost
5
men

hon förtär äfven kött, så väl af varmblodiga som kalk

blodiga djur, och hon är, efter sin storlek, ganska frät-

girig. Den, som fastnat i en snara, uppätes stundom
af sina kamrater.

Fångst: Man fångar henne om vintren i råttfällor,

med små hål, borrade på sidan i en stock och med

nedgillrade ståltrådsfjädrar. I fällan lägges kött af en

fogel eller dylikt till bete.

3. Dverg^-Uäbbmus (Sorex jnimilus n. sp.)-

Artra. Svansen tunn, och af kropptns längd fram till

ögonen, belagd med längre här
, mellan hvilka rin-

garna icke synas, slutas med en spetsig hårpen-
sel. IhifDudet nästan lika långt som öfriga krop-

pen. Ofvan rostgrå brun, under hvit.

Synonymi: Sorex pumilus Öfvcrsigt af K. Vetensk. Akad:s
Förhand), i 844. p. 33.

Beskrifning: Längd I t. 44- lin. Svansen 1 t. ^\ lin.

med hårspetsen '\ t. 4| lin. HufvudetGlin. Från nosspetsen
till ögat 2^ lin. — till ÖrÖppningen 4|- lin.,

mellan ögat
och öronöppningen 2 lin. Kroppen utom hufvudet. 6-i-

lin. Bakfoten från hälen 3^^ lin. Framfoten \^ lin.

Hufvudet, nästan lika långt som öfriga kroppen, är kä-

gelformigt med långt utdragen spetsig nos. Nässpetsen
bar och genom en vertikal fåra något tvåklufven. Kin-

derna på sidorna (mellan ögon och nosspets) något
svalda och starkt beväxta med talrika långa åt sidorna
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utstående mon-hSr^ af hvillia de bakersta äro längst^

de främsta kortast. Tar och underben med tilltryckta

hår. Ögonen små ligga något längre från nosspetsen
än från öröppningen. Öronen knappt märkbara utom

fallen. Svansen tunn, lång som hela kroppen fram till

ögonen j (torrkad är den inunder platt äfven som på

sidorna, ofvan trind) vid roten hopsnörpt, belagd med

längre hår än hos S. vulgärIs och pijgrnceus, ej så till-

tryckta som hos vulgurls , men ej så öppna som hos

pygnueus och mellan hvilka alls icke ringarna synas ^

den slutas med en spetsig hårpensel af 1^ lin. längd.

Färgen rostbrun^ långs rygg och länd mörkare
j

un-

dra kToppsdelarna hvitaktiga eller hvita med grå anstryk-

ning på bringa och mage. Svansen ofvan brun, under

hvitj benen hvilgrå. Så väl ofvan som nedan är bot-

tenfärgen gråblå och det är Ijlott i spetsen som håren

äro ofvan bruna, under hvita.

Framtänderna i spetsen svartbruna
,
de öfras fram-

spets gående märkbart ned om de
Öfrigasj de undres

egg tydligt landad.

Vistelseort: Blott ett enda exemplar är hittills ta-

get af denna lilla djurart, som af alla kända däggdjur
är det minsta på jorden. Det omnämda exemplaret
förvaras i härvarande Akademis samlingar och är taget

af Baron v. Diiben^ i nordöstra Skåne, nära Blekingska

gränsen.

Anmärkning : Det är ingen anledning förmoda, att detta lilla

djur skulle ^ara unge af nägon känd art. Den enda som
kunde ifrågasättas, vore S. pygmwus ; men fötterna hos
S. pumilus äro för spensliga och svansen synes vara för

lång, för att tillhöra en unge af denna art. Dock torde
vidare undersökningar Ijehöfvas, hvarföre jag framställt

den till närmare granskning.

Tredje gruppen: Crossopus AVagl.

Tänderna i spetsen färgade; de tcå mellersta fram-
tänderna nedan med otandad egg; mellantänderna of-
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van 4, hvaraf de 3 föga aftaga i storlek inåt; den

4:de mycket liten, knappt 4- sä stor som den 3:dje.

4) 'Vatteii-lläbbiims (Sorex fodiens Pall.).

Artm. Ofvan svart, under Iwit med skarp färggräns,

eller under grä utan färggräns. Svansen längre

än halfva kroppen Qiära -IJ ; fotvrister och tär

kantade med stgfva länga simmhär ; bakfötterna

breda. Längd 3 t. 4 liti. till 3 t. 6
lin.j

svans.

2 t. 2 lin. till 2 t. 4 lin.

Synonymi: Sorea: fodiens Pall. Tab. eere inc. 1756. —
GiiEL. Syst. I. \. p. 113. sp. 7. — Ödmann Vet. Akacl.

Ilancll. 1788 p. 312. — S. Daiihentonii Erxl. Mam. p.

124. — Retz. Faun. p. 29. n. 27. — Schreb. Säugth.

III. p. 571. t. 161. — Beciist. Nat. Deutschl. 1. p. 872.

t. 10. f. 1. ScHiNZ. I. s. 146. — Musaraigne d'eau Buff.

Hist. Nat. VIII. p. 64. t. 11. Id. 8:vo XVI. p. 85. t. 11.

i \^ — Water-Schrexo Vm.W\i.ZQo\. 1. p. 125. t. 11. f. 1.

•— Bell Brit. Quadr. p. 115. fig.
— Variet. S. nigripes

Melch. Danke Patted. p. 68. — Sorea^ ciliatiis Sowerb.

Jenyns, p. 18 — Sorex cilialus De Selys Etudes p. 28.

__ Oared Slirew. (Sorex remifer) Bell Brit. Quadr. p.

119 fig.
— Gonf. Nathusius i Wiegm. Archiv 1838. p.

46. — Sv. Vattenndbbmus;

Beskrifning: Nosen långt utdragen ; kägelformig)

nedtryckt med klufven naken näsa. JMorrhåren långa

talrika utåt och något bakåt rigtade^ de bakersta längst.

Ögonen mycket små ligga gömda bland håren så att

de icke kunna ses utvändigt. Öronen små korta
^
räcka

ej utom fallen. Tårna äfvensom folvristerna undertill

nakna i kanten försedda med en kam af räta styfva hår.

Bakfoten från hälen till mellersta klospetsen 6—6|-
lin.

eller nära 7 lin. Svansen jembred trind, något fyr-

kantig^ belagd med korta tilltryckta hår^ som långs un-

dra sidan äro längre och bilda en liten kant eller kölj

spetsen platt ^
slutas med en liten hårpensel.

Färgen: Ofvan svart
^

skiftar med violet glans,

inunder hvit eller hvitaktig, med en liten svart fläck
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på strupen ocli en dylik större aflang pa inagen. Ben
och svans brungrå nästan enfärgade.

Varierar tiUfälUgtcis: a) Ofvan svart med en li-

ten hvitaktig fläck bakom ögat.

b) Benen utvändigt svarta, invändigt livita
j

tår-

na och svansspetsen -derjemte stundom hvita^ svansen

svart, långs undra sidan hvitaktig.

c) Ofvan svart, under mörkgrå, utan tydlig färggräns.

Hit hörer Oared Shrew Bkll Brit. Quadr. p. \ \ 1) lig.

Skelettet. Skallen: Län2;d 74- lin., bredd 34-; sedd

i profil har den hjernskålen kullrig, högre" liggande, no-

sen rät
5

sedd ofvan: hjernskålen halfkuleformig, dock

med största dimensionen på tvärs
^
nosen halfkegelformig

med starka ingröpningar på sidorna mellan den ocli

hjernskålen.'] Mellan orbita och fossa temporalis är in-

gen gi'änsj från os maxillare utgår en spetsig proces-
sus zygomaticus, men os zygomaticum saknas, och så-

ledes finnes ingen kindbåge, hvarken hos denna eller

någon af de andra arter, jag undersökt. Gropen mel-

lan alae pterygoideae bredj foramen occipitale lika bredt

som högt. Tänderna blott i spetsen bruna. Framtän-

derna ofcan mycket 'krökta, hoptryckt trinda, trubbiga,
vid roten baktill med en hoptryckt spetsig knöl , myc-
ket lägre än tandspetsen , hmlken räcker vida nedom

öfriga tandraden. De egentliga kindtänderna 4
,
hvaraf

3 breda flertaggade, den bakersta mindre, tvärliggande,
inåt bredare, utåt afsmalnande. 31ellantänderna 4, de

två främsta lika stora, den 3:dje föga mindre, och den

4:de minst och ytterst liten. 1 underkäken: de två mel-

lersta långa, framåt liggande, utåt kuUriga, inåt platta,

med en skarp otandad kant upptill^ på dem följer I

enspetsad hoptryckt mellantand. Kindtänderna 4) den

2:dra störst, alla mer långa än breda. Underkäkens

ramus horizontalis utåt platt konvex, inåt platt konkav^
ramus adscendens rakt uppstigande delas i en hög jrro-

cess coronoideus, något framåtrigtad och slutas med en
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knapp j
vid dess rot på inre sidan ett stort häl. Pro-

cess condijl. mycket mindre^ lägre, har 2 ledytor, I öfre

transversel cylindrisk, sned, en undre platt cylindrisk, sned,

begge passa i skilda ledytor på bakviiggen af fossa temp.
hvaraf den öfra är horisonl. transvers. convex, den undra

snedt verlikalt konkav. Från angukis står en bakåt och ned-

åt rigtad lång, smal process. Anm.: Att underk. hos So-

rex är fästad genom 2l:ne skilda ledylor beskrifves äf-

ven i Cuv. Le^. d'Anat. comp. 2. p. 323. Atlas:

dess tuberc. anterius utgör en lång och stark process j

posterius deremot är föga märkbar
j process, transvers.

breda, tvära på Öfra sidan 3 häl i hvardera. — Epi-

stropheus med en bred hoptryckt kam för process,

spinos. De följande halsvertebr. ulgöra ofvan skilda

ringar, utan märkbara process. sj)inosi, på G:te vert.

äro proc. transv. breda höga nedböjda. Vert. clorsi 1 3
j

lumbar. 6^ sacr. o, caud. 16. Ryggens ha blott obe-

tydliga process, spinosi^ process, transv: större
^
ländens

ha starkt utstående knölar i stället för jirocess. transv.

Process, spinosi bilda hoptryckta framåt riglade sågtän-
der. Sacr. process, spin. hopväxta till större delen.

•Vert. caud. alla långa
—

Scapula smalt nästan jem-

bredt, inåt trindt, slutas med en kluns eller knölj spi-

na mycket hög, i midten högst, följer benets framkant
j

på benets nedre 4:dedel stiger den som trindad pro-
cessus acromion utåt och nedåt, klyfver sig i två ut-

spärrade utskott, af hvilka det framålgående upptager

claviculaj coll. trindt-hoptryckt utvidgas och slutas med
en oval cavit. glen. Clavicula lång, trindlhoptryckt båg-

böjd fäster sig vid framsidan af manubr. stern. som
har mycket långa breda starkt konkava sidoutskott och

midtåt en kam. Costte spensliga, utom 1 :sta paret, som
är kort och tjockt. Humerus kortare än antibr. Öfra

hälften böjd bakåt, dess caput har största dimensionen

framifrån bakåt
j

olecranon oformligt, försedt med 3

processformiga crista). Ulna och radius mest lika tjoc-
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ka nedtill hopväxta, så att ingen rotation finnes mellan

dem. Bäcknet långt smalt och alldeles Öppet. Ossa

ilium framtill ulböjda^ foram. oblur. aflånga, mycket

långa. Os femoris kort, rätj caput kuleform. Troch.

major jemnt lika helg som hufvudetj Iroch. minor under

hufvudet baktill
inåtj troch. tertius på utsidan något

nedanför^ cajjut infer. klubblik
5

ledfåran framtill platt j

condyli platta med fossa poplita^a smalare än hvardera.

Tibia lång, rät, trind, med crista starkt utstående tunn,
utåt böjd. Fibula mycket tunn, upptill vidt skild, öf-

ver midten hopsmält med tibia.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna är den största

till vår Fauna hörande Näbbmus. Hon förekommer,
likasom den aUmän?ia, Öfver största delen af Skandi-

naviska halfön, från det sydligaste Skåne till långt upp
i Lappland. Från Karesuando har jag erhållit henne

genom Prosten L^stadii benägna meddelande. Huru-

vida hon förekommer ännu längre åt norr, är väl icke

kändt, men troligt. I södra Sverige är hon icke säll-

synt, ehuru kanhända icke fullt så allmän, som S. vul-

garis. Dess tillhåll äro sänka ställen nära vatten, så-

som kärrakliga ängar, mossar, åbräddar och bäckdrag.
Här ligger hon om dagarna, för det mesta, dold i en

håla, och endast om man kommer att oförvarande stö-

ra henne, eller då hon märker något i närheten kom-
mande rof, iemnar hon sitt gömställe innan skymningen
utbreder sig öfver fälten. (Jemf. dock artikl. ^^Födoäm-

neii'^). Om nemligen en groda eller liten sork kom-
mer nära hennes gömställe, så angriper hon den ge-

nast, så väl om dagen, som om natten och söker att

indraga den i sin håla, der hon genast börjar för-

tära den. Grodan har ett eget läte, nästan likt en

kattunges skrik, då hon känner sig vara anfallen af ett

rofdjur. Hörer man detta skrik på en sank äng, så

kan man vara temligen säker, att grodan är anfallen af

en Näbbmus. Mest är dock denna i rörelse om nat-
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ten för att tillfredsställa sin glupskhet.
— Stundom skall

denna, likasom S. vulgaris, besöka de huS; som ligga

i grannskapet af.de vatien, vid livilka hon bor. Hon

besöker ej blott lador, stall och andra uthus, utan ock,

som man påstår, vislhus, sannolikt för att der komma
åt något kött. — Denna art dykar förträfTligt och löper

med snabbhet på bottnen under vattnet. — Hon lig-

ger icke i dvala om vintren, utan ses uppfiska sin fö-

da ur vattnet äfven under den strängaste köld.

Födoämnen : Vattennäbbmusen förtär icke blott in-

sekter, larver och krustacéer, som finnas i vattnet, oitan

äfven fiskrom, fiskyngel och snäckor. Grodor och vat-

tenödlor blifva ofta hennes rof, icke blott i vattnet utan

äfven på landet. Om vintren söker hon sin föda under

isen och äfven under denna årstid dykar hon ned el-

ler löper på bottnen efter sitt byte, men hon kommer

upp och förtär det på det torra. Man påstår att dessa

djur, hkasom Mullvaden, äro i rörelse morgon, afton

och midt på dagen, och att de, den öfriga tiden af da-

gen ligga dolda i sina hålor.

Fortplantning: Parningstiden säges inträflfa i bör-

jan af JMaj, och honan skall gå drägtig 3 veckor, hvar-

efter hon föder G—8 blinda ungar, som hon lägger på
ett torrt ställe vid brädden af ett vatten, på ett läger

af mossa och gräs. Ungarna äro ofvan svartgrå, på
sidorna och svansen mer rödaktiga, inunder livita.

Igelkottslägtet (Erinaceiis Im.)
NosEiN kägelformig slutas med ell trubbigt tryne.

Kroppen ofcan täckt med piggar, inunder samt nosen

med borsthår.

Fötterna: framfötterna mer undersättsiga än bakfötterna,
hvardera med 5 tär väpnade med hoptryckta klor.— Svansen kort.

Tänderna: i öfverkäken: framtänderna 6, de 2 främsta

högst, nästan jemtjocka och halftrinda, räta.
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nediUsläcnde ; skilda genom elt tomrum; de 2

följ. pä hvardera sidan mijeket kortare ,
den främ-

re minst. Hörntanden *) käg elformig ,
tätt bakom

denna 2 enspetsade mellantändcr^ den bakre med

en lägre spets invändigt. Kindtänderna 4 flertag-

gade, med uti tvä rader liggande spetsiga knölar ;

den innersta liten snedt sittande; i underkäken;

de 2 främsta framliggande halftrinda, upptagas i

tomrummet mellan de 2 öfra ; derefter pä hvar-

dera sidan följande 3 äro laga enspetsade, den

mellersta störst, den bakersta minst **J. Kindtän-

der 4 flerlaggade; de 2 mellerste störst, den ba-

kerste minst.

De hithörande djur utgöra^ genom sin tandbygg-

nad, en öfvergäng till Gnagarna^ och deribland till dem

som hafva knöliga kindtänder. Igelkottens kindtänder

visa mer än de andra djurens, som höra till denna

Ordning, en öfvergäng från taggiga till knöliga. Igel-

kotten anses också, mer än de andra, lefva både af

djur och växtämnen.

Igelkotten kan hoprulla kroppen som ett nystan.

Allmän Igelkott CErinaceus europwus Lin.)

Artm. Öronen kortare än haljva hufvudet, dolda i fallen;

öfra kroppsdelarna grå, undra gräbruna.

Synonynii; Erlnaceus europicus Lin. Syst. Nat. i. p. 75.

— Lin. Fauna p. 3. n. 22. — Retz. Faun. p. 28. n. 25.

— Pa(x. Zoojir. Ross-Asiat. I. p. 137. — Keyserl. et

Blås. Wirbelthiere Europas XYII. 19. 60. — Herisson

*) Sä kallar jna här som vanligt don framstå i käkbonct.

Don lir högre än följande, har toailigen formen af en hörn-

tand, hvartill äfven kommer lång och tjock enkel rot. Den
iir som hvarje hörntand böjd bakåt ^ då närmsta mellantanden

är böjd framåt, hvilket bäst synes hos nnga exemplar.

**) Är här någon hörnland sä bör det, enligt sitt läge,

vara den mellersta.
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BuFF. Ilist. Nat. VIII p. 28. t. 6. — Id. in 8:vo XVI. p.

37. — Coinmon Hedge-Hog ,
Urchin Pen. Brit. Zool. 1.

p. 133. — BELL.-British. Quadrupeds p. 76 med fig.
—

Gemeiner Igel Schreb. Säugth. III. p. 580. t. 162. —
Bechst. Naturg. Deutschl. \. p. 188. Schinz p. 123. —
Europeisk Igelkott Sv. Zool. 1. 5. t. 25. —

Igelkott

NiLSS. Skand. Fauna l.p. 135.— Illumin. Figurer I. X. med

lig.
—

SuNDEV, Vet. Akad. H. 1841. p. 223.— Sv. Igelkott;
Sk. Piggsvin^ Pinnsvin; Norr. Bustdivil; *) Finn. Jilis-KottL

Beskriftiing: Längd 9- 10 1, llufvudet 2 t.21in. Svan-

sen f-l tun:i. HufvLidet kägelformigt slutas med ett af-

stympadt svart tryne. På sidorna af detta sitta näs-

borrarna, som äro aflånga; böjda (njiirformiga) och på
deras yttre sida framstår den omslagna randen som en

naggad kant. Ögonen små ligga vidt skilda. Öronen 7 lin.^

kortare än piggarna, afrundade och breda. Svansen

kort^ tunn härbeväxt. Benen korta. Hvardera foten

har ö skilda tår med klor^ som äro ofvanlill kullriga,

på sidorna hop tryckta ;-
nedundcr rännlade. Tummens

tå är kortast. — Hufvudet ofvan ända upp midt på

pannan j
dess sidor, öronen

, hakan, halsen och krop-

pen inunder samt benen tackla med grofva hår. Från

nosen till Ögat går ett svartaktigt streck. Bakbenen

brungrå med svarta klor^ framtårna och deras klor ofta

hvita. — Hela kroppen ofvan beväxt med \ tum lån-

ga, hornaktiga, trinda åt båda ändar tillspetsade pig-

gar, som äro hvita vid roten och framom ändan, samt

i yttersta spetsen svarta.

Honan har spetsigare nos, mera undersättsig kropp
och ljusare färg än hannen. Hon har 5 par svarta

spenvårtor, af hvilka 3 sitta på bröstet och 2 på buken.

Anatomi : Skelettet liknar i många delar Sorkar-

nas [bland Gnagarna) : scapula, pelvis, crus, m. m. —
Intermaxillarbenens pars adscendens är särdeles bred

och långt uppstigande^ den uppgår på inre sidan om

*) Betyder borstdjefvul
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maxillarbenen och förenar sig stundom med pannbenet^
stundom äro de skilda

^
dess pars palatina är ofta länge

broskartad; nästan likasom hos Flädermössen
j
mellan sig

hafva dessa ben två långa smala näsben. Crista occipi-
talis mycket utvecklad och mer än crista sagittalis. Den
smalare delen mellan tinninggroparna är dock bredare
än nosen. Ingen tydlig gräns mellan orbita och fossa

temporalis. Kindbägar finnas och dessa äro baktill

uppåt, framtill nedåtböjda. Pannbenen skilda
j parie-

talbenen korta, så att suturen mellan dem och os oc-

cipitis ligger långt framom crista occipitalis, som är hos
äldre ganska si ark. Processus pterygoidei delas i ala

externa, som i midten bildar en hög vinkel, och in-

terna med sin hamulus pterygoideus. Os sphaenoideum
med en ytterst djup och i botten trång ränna, har
baktill en rund fördjupning. Tänderna se ofvan, Fossa

glenoidalis platt. Underkäkens ramus horiz. har margo
super, rätj infer. något bågböjdj ram. adsc. mycket
bred, baktill inskuren med 2:ne runda vikar, skilda ge-
nom en bakåt och uppåt rigtad condylus, hvars öfra

yta är på tvärs aflångt plattrindj'
den öfverstående

högre processus coronoideus och den underliggande föga
kortare process, angularis äro med spetsarna böjda mot

process, condyloideus.
— Atlas: tuberc. poster, stark,

anterius dulsbel^ process, transversi obetydliga. Epi-
stroph. med en mycket stark kam för process, spino-

susj de följ. lia process, spinosi obetydliga, men pro-
cess, transv. isynnerhet på de bakre starkt utvecklade

j

på 6:te äro de nedhängande breda och tvära. Ryg-
gens vertebrer 1Ö ha process, spinosi hoptryckla bre-
da bakåtrigfadcj process, transv. uppåt riglade bilda

en kam å ymse sidor om ryggkammen och nästan lilva

hög som den. Vert. lumlj. G ha äfven starka uppåt
riglade processer. Vert sacral. 3. Caud. 1 2. — Främ-
re extrem.: clavicula trindt, något Ijågböjdt och med
tjockare sternal-ända. Scapula Ijredj margo cervicalis
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urgröpt^ costalis rätj spinalis Jjägböjd^ spina gående

långs midten af benet (dock så att fossa supraspinata

är bredast) och skitar sig i en stark och bred processus

acromion, som går nedåt och böjer sig i spetsen inåtj

den är bredast i midten och dess bakre brädd bildar

en vinkel. Process, coracoid. en lång knöl Öfver cavi-

tas glenoidalis. Hiimerus tjock temligen rät^ öfra än-

dan klumpig, nedåt hoptryckt: nedra leden en trochlea

och en rolukj har ett hål tvärs igenom benet Öfver

ledgången. Antibrachium utgöres af % skilda ben^ ulna

hoptryckt har olecranon tjock och tvär
5

radius något

böjd och tjockare nedåt
3

kaviteten i dess Öfra ända

oval, upptages mest af rotula. Bäcknet: Ossa ilium tre-

kantiga med utstående kant
5

öfra ytan platt, sluttande^
frambrädden nästan i rät linea med frambrädden af os

pubis. Os ischii starkt hoptryckt i vertikal rigtning,

med tuber ischi uppåt rigtad och tvär. Os pubis ned-

löper i en smal process, som förenar sig med en dy-
lik från andra sidan och bildar en båge^ symphysis är

således ytterst kort *). Apertura pelvis superior blir

härigenom ovalt-aflång. Foram. obturat. halfrundt m^ed

räta brädden mot os pubis. Os femoris rätt med starkt

hoptryckt kant långs utsidan
j

troch. major lägre än ca-

put^ troch. minor står inåt och bakåt. Tibia och fibula

hopväxta till något öfver midten, hvarefter de bilda ett

ovalt-aflångt hål.

Vistelseort och leftiadssätt: Igelkotten förekommer

i skogarna i södra och mellersta delarna af landet. Ät

östra sidan går han väl ej längre upp än till trakten

af Gefle och i vestra till fjällryggen, hvilken han aldrig

Öfverstiger, men i det södra Norrige förekommer han

*) Ungefärligen som hos Leminus. ''''Om häcknets utvidg-

ning under drägtiglieten hos PiggsvineV'' höll Prof. Jacobsen
ett föredrag i Medic. Afdeln. hos Skandin. Naturforsk. i Stock-
holm. Jemf. Förhandl. p. 704.
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der ocli livar icke s.-illan. Midt inne i landet är grän-
sen för honom ännu ej bestämd, I Westmanland före-

kommer han talrikt (Sundev. p. a. st.). Det nordligaste ställe

i Sverige ;
der jag hört honom omtalas

^
är Hede i Her-

jedalen, der han en enda gäng skall hafva blifvit sedd.

Utom Skanvinavien förekommer han nästan i hela Eu-

ropa^ och i Ryssland finnes han ända till Uralska bergs-

kedjan^ hvilken han^ enligt Pallas^ icke öfverstiger.

Igelkotten har mest sitt tillhall i löfskogar, under

rötterna af ruttnade träd^ under buskar^ i häckar och

bland nedfallna löf. Med trynet och de skarpa klorna

gräfver han sig en hala af en half alns djuplek och bäd-

dar den med torrt gräs och lÖf. Denna håla har två

ingångar^ hvaraf den ena vanligtvis vänder åt söder.

Här ligga merendels hanne och hona tillsammans under

sommardagarna^ och först mot aftonen gå de ut för

att söka föda. — Igelkotten är det enda djur af denna

Ordning, som hos oss ligger i vinterdvala. iMot vintrens

annalkande gräfver hvardera könet för sig ett eget bo
under trädrötter, buskar e. d. och i detta bo samla

de en mängd gräs, löf och mossa, hvari de nedbädda

sig så snart första frosten inträfTar, och ligga der i,

en oafbruten dvala, till dess de väckas af. vårvärman.

Finner man dem under vintersömnen och lägger dem
i ett varmt rum, så vakna de upp 5

men de somna in

igen så snart de åter komma i kölden.

Igelkotten är dum, trög och rädd. Han har det

egna att då han blir skrämd rullar han sig samman
till ett klot och spänner de skarpa taggarna ut åt alla

rigtningar. I denna ställning kan sällan någon hund
bita honom, och om denne försöker att bära honom till

sin herre, får han merendels umgälla det med en blo-

dig mun. iMan påstår att räfven skall på ett slugt sätt

vela att åtkomma honom, derigenom att han kastar sin

skarpa och stinkande urin i dess näsa. För sanningen
af denna uppgift kan jag ej borga. jMen en af mina
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bekanta har sett en tam räf döda Igelkotten på det vis,

att han stack sin spetsiga nos långs nosen af den hop-
rullade Igelkotten j

fattade der tag om ena bakbenet;

och drog det fram^ hvarefter Igelkotten, som måste

utsträcka sig, genast blef ihjelbiten. Att han blir rof

för höken, har jag sjelf sett. — Igelkotten blir lätt tam
och skall då ej vara besvärlig, emedan han låter tag-

garna ligga lösa, slätt åt huden. Blir han retad, så

reser han taggarna upp Öfver hela kroppen och drager
dem fram öfver ögonen. I denna ställning rusar han

stundom på sin fiende, t. e. en katt eller en hund, som
äter med honom ur samma kärl, och biter honom med

eftertryck. Ser han sig Öfverväldigad, så rullar han sig

hastigt samman, lägger näsan mellan frambenen långs
åt bröstet, drager bakbenen framåt och spänner pig-

garna skarpt ut åt alla håll. I denna ställning är han,
som ofvan nämdes, merendels fredad för hundens

anfall.

Födoämnen: Dessa utgöras mest af djur, så väl

varmblodiga som kallblodiga, samt insekter, larver och

maskar. IMen han skall äfven förtära frukt, äpplen, pä-
ron och bär. Isynnerhet skall han i trädgårdarna för-

tära mogna krusbär, som han äter från de nedhängan-
de grenarna *).

Fortplantning: Igelkotten parar sig i Maj, vanligen

i skymningen och under buskar i skogen. Honan skall

gå drägtig i 7 veckor, och vid slutet af Juni eller bör-

jan af Juli föder hon' vanligen i O ungar, i löf- och

mosshögar, under rötterna af albuskar e. d. och ned-

*) Jag kan likväl nämna att i prestgårdsträdgården vid Nöb-

belöf, der, äfvensom i tillgränsande vildplantering, Igelkotten fin-

nes, och der äfven är god tillgång på krusbär, jag aldrig märkt

att han förtär dem; kanske han har nog ymnig föda af der

förekommande markmöss m. m. Eljest har jag också sett

hundar med begärlighet uppsöka och förtära mogna krusbär.

Skandiir.s Dåggdjnr. 1
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bäddar dem i sönderbitet torrt gräs och i mossa. Un-

garna äro i början hvita, bevuxna med korta^ borstlika

hår, som äro ämnen till piggarna. Modren vårdar dem

omsorgsfullt, daggar dem en månads tid och bär till

dem föda, som säges bestå i snäckor, daggmaskar och

frukt.

Nijtta och skada: Den mesta nytta Igelkotten gör,

består deri, att han förtär råttor, möss och skadliga

insekter. Man har honom stundom, för detta ändamål,
i lador, kornbodar och stall, der han säges göra god

nytta. Man sätter blott vatten eller mjölk till honom,
då han af mössen har tillräcklig näring. Afven gör
han nytta i trädgårdar och unga planteringar, som be-

sväras af markmöss och mullvader. — På mänga stäl-

len äter man dess kött, hvilket isynnerhet om hösten,
då han födt sig med frukter, skall vara smakligt. Man

beskyllar honom för att, då han hålles i husen, äfven

förtära de ägg och kycklingar, han påträffar.
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Ordningen: Rofdjur (Ferae Lin.'*')

Tänder: Framtänderna 6 ofvan och 6 nedan; hörntan-

den hög , kägelformig ; kindländerna af tre slag:

enspetsade (falska kindtänder eller mellanländer)

sitta främst; roftanden [flerspetsadj sitter framom
knöltänderna

^
hvilka sitta innerst.

Underkäksfästet: en tvärliggande vals, fästad i en rän-

na under roten af tinningsbenets kindutskott.

Benen: (ExtremiteternaJ danade för att gä, löpa o. s.

v. Tårna: framtärna 5, baktårna 5 eller 4; alla

tärna väpnade med klor.

Rofdjuren hafva således sex framtänder (dentes inci-

sivi) i hvardera käken
j

af dessa äro de två mellersta

alltid minst, och de två näst mellersta i underkäken

sitta, hos de flesta, något längre tillbaka än de öfriga.

Ilurntänderna (dentes canini) en på hvardera sidan i

hvardera käken) äro höga, kägelformiga och något böj-

da^ de som sitla i öfverkäken äro skilda från framtän-

derna genom ett. tomt rum, hvari underkäkens hörn-

tänder upptagas. Kindtänderna äro af tre slag: Rof-
tanden (dens sectorius) vanligen störst, har två eller

flera i rad stående spetsar, förenade genom tillskärpta

kanter
5 knöliga tänder (dentes tuberculati) som hafva

laga utbredda tuggytor försedda med trubbiga knölar,

sitta alllid (då de finnas) bakom roflanden och äro \

eller 2j mellantänder, enspetsade eller falska kindtän-

der (dentes spurii s. intermedii) försedda hvardera med
en hoptryckt kägelformig spets, äro hos olika arter till

antalet olika
j

de sitta framom roflanden och äro alltid

mindre än den.

Alla hithörande djur lefva mer eller mindre ute-

slutande af kött, mest af vertebrerade
,

oftast varmblo-

diga djurj men deras rofgirighet minskas och de hem-

*') Syst. Nat. editio X:ma.
7»
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ta näring äfven af växtämnen i samma män som de-

ras knöliga kindtänder äro flera till antal
^

eller mer

ntbildade till storlek. Ett större antal af enspetsade

kindtänder, framom roftanden, gör käkarna mer utdrag-

na och minskar derigenom deras styrka. Man kan der-

före af tänderna
^
med temlig säkerhet^ bestämma gra-

den af hvarje rofdjur& grymhet.
Underkäken är fästad medelst tvä tvärliggande vals-

formiga ledknappar (condyli) hvilka upptagas pä undre

sidan af tinningbenet i en trind benränna, som stundom till

hälften omfattar dem. Derföre hnnas allsinga horisontela

rörelser mellan käkarna
j

de kunna blott öppnas och

tillslutas. Kiiidbägen (arcus zygomalicus) är stark, ut-

åt och bakåt böjd, för att gifva mer styrka och utrym-
me åt tuggmusklerna. Ögonhålen (orbitas) äro aldrig

af ben fullkomligt omslutna, utan baktill öppna j
men

gränsen mellan dem och tinninggropen (fossa tempora-

lis) är Ifkväl (på cranium) alltid utmärkt genom ett ut-

skott från pannbenet (processus postorbitalis) och ett

dylikt från kindijenet. Örats bentrumma (tympanunij
la caisse Cuv.

5
bulla ossea) framstår mer eller mindre

på undre sidan af cranium
^
och är merendels blåsfor-

mig. Ujerntältet (tentorium) är af ben. Hjernskålen un-

gefär af samma storlek som ansigtet.

Beträffande Öfriga skelettet, märkes följande: atlas

har breda flyglar 5
axis har tandutskottet (processus

odontoideus) tappformigt, smalt och solidt, samt törn-

utskottet långt framåt och bakåt gående 5
törnutskotten

på ryggen höga och smala, på vertebrae lumbares hop-

tryckta, kortare och framåt rigtade, men processus
transversi höga spetsiga och äfven framåtrigtade. Ref-

benen (costa3) smala trindade. Bröstbenet (sternum)

långt bestående af ett större antal smala hoptryckta
ben

5
manubrium framtill starkt hoptryckt och smalt.

Skulderbladet (scapula) närmar sig till halfrunda eller

aflångt jembreda formen, alltid med främre brädden
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bågbcijdj skulderbladskamraen (crista scapula?) delar

benet så, att främre eller ufra planen (fossa supraspi-

nata) är större än bakre eller nedra^ acromion nedgår
från spina åtminstone lika långt som ledytbrädden. Pro-

cessus coracoideus bildar en knöl, stundom en inböjd
hake. Nyckelben (clavicula) finnes aldrig, men i dess

ställe ligger ett rudiment dertill i ett litet ben (os cla-

viculare) mellan musklerna. Os humeri är längre än

skulderbladet (äfven hos Lutra)^ dess hufvud, som

ligger bakom benets axis, har sin största dimension

framifrån bakåt
5

nedra ledhufvudet har blott en fåra

med två upphöjningar: den inre mer brant uppstigande
artikulerar med ulna, den yttre mer låg, konvex eller

plattad, artikulerar med radius. Underarmens tvenne

ben skilda efter hela sin längd. Ulna tjockare än, el-

ler lika tjock som radius. Ossa carpi i två rader. Ossa

metacarpi 5, af hvilka de 4 äro länga, trinda. Digiti

5, med 3 falanger på hvardera, utom tummen, som
har 2!. Beträffande bakre extremiteterna, så äro ossa ilium

utvändigt konkava, symphysis pubis läng, vanligen längre
än foraraen obturatoriura. Os femoris långt, valsfor-

migt, hufvudet kuleformigt, står högre än trochanter

major ^
nedre ändans condyli skilda genom en bredare

grop 5
ledrännans inbrädd mest nedstigande. Tibia och

fibula skilda efter hela sin längd 5
blott hos Hundslägtet

hopväxta nedtill
j

fibula mycket tunnt, tibia slutas ned-

till genom två konkaverade ytor, med en rygg mellan

sig och en nedstående kant invändigt. Aötragalus med
trochlea uppåt och bakåt, konkav under, platt-konvex
framtill. Calcaneum framtill tvärtrubbigt, ofvan med bred

trochlea. Ossa metatarsi länga trinda
5 digiti, som framfotens

j

tumnie saknas på bakfötterna hos slägtena Felis och Canis.

Organerna för irritabiliteten : muskelsvstemet, samt

circulations- och respirations-organerna äro isynnerhet

utbildade, och af de yttre sinnen är merendels lukten

det herrskandcj hos kattslägtet är dock synen starkast.
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Nutritionsorganerna äro icke i så betydlig grad utveck-

lade
5 magen är enkel, randad eller oval och tarmka-

nalen kort. En del sakna blindtarm^ och det är nästan

ingen skilnad mellan tjocka och tunna tarmen. Lefvern

är icke stor, men, for att befordra djurets vighet_, de-

lad i flera flikar. Alla hafva gallblåsa.

Rofdjuren hafva sitt vanliga tillhåll i skogarna, och

de äro mer eller mindre skickliga att tämjas och blifva

läraktiga.

. Yi indela' denna vidlyftiga djurordning i tvenne

grupper och hvardei"a i tvenne familjer:

Första Gruppen: med I hiöUand i öfverkaken och

i eller ingen i underkäken. Alla hafva ett hål i in-

brädden af öfcerarmbenet , öfrer nedra hnfvudet.

lista Familjen: Kattdjur (Felinaj Nosen kort och,

äfven som hnfiudet, afrundad ; en enda ktiölig tand

bakom roffanden i öfverkäken och ingen i widerkäken.

Mellantänderna 4- (eller ^J. Tungan skarp (skråfligj.

Framtärna 5 , bakldrna 4; klorna skarpa, helt re-

traktila.

Hit hörer slägtet Felis som innefattar kattar och

loar.
,

2:dra Familjen: Illerdjur (^lustelina). Nosen tjock

eller spetsig, alltid kortare än hufvudsjiälen ; en knölig

tand bakom roftanden i öfverkäken och en i underkä-

ken , den öfra tvärsittande
^ den undra rund; mellan-

tänder
-|-

eller
|-

eller
|-. Framtärna 5 , baktärna 5 ;

klorna skarpa oftast något rektraktila. Slinkkörtlar vid

sidorna af anus.

Hit höra JärfsUigtet (Gulo), IllersUigtet (Mustela),

Mårdslägtet (Martes), Utterslägtet (^Lutra) och Grätlings-

slägtet (Mcles).

Andra Gruppen: med 2 knöltänder i öfverkäken
och 2 i underkäken.

3:dje Familjen : Björndjur (Ursina). Ilvardera knöl-

tanden i öfverkäken större än roftanden; Nosen utdra-
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gen, tjock och trubbig; kroppen grof, benen jemnhöga;
svansen mycket kort; framtärna 5 , baktärna 5 ; klorn-

na länga, men ej retraktila.

Hit hörer Björnslägtet (Ursus).

4:de Familjen: Hundar (Canina). Hcardera knöl-

tanden i öfverkäken mindre än roftanden. Nosen ut-

dragen, lika läng som hnfviidskälen ; svansen mer eller

mindre läng och yfvig; framtärna 5 ; baktärna 4; klor-

na trubbiga, icke retraktila.

Hit hörer Hundslägtet (Canis).

Öfversigt

af de Skandinaviska Rofdjuren.
A) Med knölländer -i- eller \.

\) Knöltänderna -i-, (Felina): klorna skarpa retraktila (Felis Lin.)

Felis domestica, svansen lång, afsmalnande.— Lynx, svansen kort, trubbig.

2) Knöltanden 4- (Mustelina).

a) Öfra knöltanden tvär, nästan jenibred; mellantänderna

|-, nedra roftanden utan knöl invändigt (Gula Storr).

Gula borealis: Svart ryggspegel, omgifven af brunt, svan-

sen föga längre än hufvudet, ben och svans svarta.

b) Öfra knöltanden som förra; mellantänderna | (Muslela).

Mustela Putorius : Ben och svans svarta, bottenullen gul, på
sidorna framskymtande.— Lutreola : Brun enfärgad, läppar och haka hvita.

— vulgaris: Svansen kortare än bakbenen, enfärgad, utan

hårpensel.
•— Erminea: Svansen längre än bakbenen, i yttre hälften

svart, med hårpensel.

c) Öfra knöltanden bredare inåt; mellantändern f, nedra

roftanden med knöl invändigt (Maries).
Maries sylveslris: Bringfläcken gul, spetsig baktill.

•—•

foiiia: Bringtläcken hvit, bred och klufven baktill.

d) Öfra knöltanden bred och jembred, med tvärdimensio-

nen störst; mellantänderna |. {Liilra).

Lutra vulgaris: Brun, svansen tillspetsad och af mer än half-

va kroppslängden.

e) Öfra knöltanden mycket större (3 gånger) än roftanden och

med längddimensionen störst; mellantänderna |. (Meles).
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Meles Taxus : hufs^udct hvitt mccl ett svart band genom ögon
och öron.

B) Med knuUänder \.

4) Hvardera knöltandon ofvan större Un roftanden. (Ursina).
Mcllantanderna skilda genom stort tomrum. (Ursus) Lin.

Ursus Arctos: Brun, svart eller grå; öronen längre än svansen.

2) Hvardera knöltanden ofvan mindre än roftanden iCaninaJ.
Mellantänderna i oafbruten rad: (Cétr/s Lin.).

CanisLupus: Grå; öronen spetsiga, utvändigt gulbruna, svan-
sen räcker nedom hasleden.—

familiaris: Svansen uppät ki"umböjd.—
Vulpes': Öronen tillspetsade, utvändigt svarta; fotsu-

lornas trampknölar bara.— Lagopus: Öronen afrundade_, utvändigt ensfärgade; fot-

sulorna starkt ludna.

4:sta Familjen^ Kattdjur (Felina) sid. 102.

Kattslägtet (Felis, Iimé).
UvFYumi: bredt med afrundad, kort nos, större ögon,

vertikalt aflång pupill, längre spetsiga öron.

Kroppen: Idnglagd, täckt med fina här, benen mer eller

mindre höga, tårna pä hvardera framfoten 5 , pä
hvardera bakfoten 4, alla väpnade med retraktila,

krökta, skarpa klor.

Tänderna: framtänderna hoptryckta , föga naggade; hörn-

tänderna länga och starka med en skarp kant

baktill och tvä längsgäende intryckta linier utvän-

digt. Knöltanden nedan ingen;*) ofvan en myc-
cket liten, inåt smalare. Roftanden ofvan med 2
skarpa och 1 rund spets, samt en liten häl in-

nanför främsta spetsen, nedan med 2 skarpa spet-

sar, utan knöl invändigt och vtan knölig del bak-
till. Mellantänderna ofvan 1 eller 2, nedan 2, af
hvilka den främsta är mycket liten och bortfaller

snart; de andra stora, tvårotiga.

*) Stundom träffar man dock en liten rund knöltand vid
ena eller begge sidorna.
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Tungan: tätt belagd med bakåt rkjtade taggar och dcr-

af skrdflig.

jMagen: äggformtg kröht; tarmkanalen kort; blindtarmen

ganska kort.

Anmärkning : Om man i öfveikäken saknade den innersta lil-

la, knöliga Canden^ samt den främsta lilla trubbiga och

Roftandens häl; så skulle denna tandbyggnad framstäl-

la ett ideal af blodtörstighi^t: nu kunna vi åtminstone

tänka oss något ännu grymmare djur, fastän vi icke

i erfarenheten kunna uppvisa det. Men af hufvudets

rmida form, som är en följd af käkarnas korthet och

förorsakar deras styrka: af de starka och vidt utspär-
rade kindbägarna, som tilkännage utomordentligt star-

ka tuggmuskler: af de hvassa och starka klorna, som
efter behag kunna indragas och utskjutas, samt deraf

att nästan alla kindtänderna äro stora och närma sig i

formen till Roftänder; kunna vi, utan fruktan för miss-

tag, redan på förhand sluta, att detta slägte måste in-

nefatta grymma och hlodgiriga arter. Också tätla de

verkligen med Ili/cenan, (det enda djur, utom dem, som
saknar knölig tand bakom roftanden i underkäken), att

v^ara de blodtörstigaste af alla kända däggande djur
—

och de till och med öfvergå Ihj(cnan. 1 synnerhet äro

de större arterna fruktansvärda: Lejonet, Tujern, Leo-

parden och Loarna.

Kattslägtet är ett af de artrikaste och tillika el t af

de naturligaste i hela skaran af Daggdjuren. Från Le-

jonet och Tigern^ till Loen och Huskatten ulgöra alla

mellanstående arter, så att säga^ länkar af en och sam-

naa naturliga kedja; och det är ganska svårt, att genom
bestämda skiljemärken indela dem i grupper. Den ut-

gör ett enda helt, antingen man betraktar dess yttre

och inre kroppsformer eller dess skaplynne och lef-

nadssätt. Oakladt detta slägte är, genom skilda arter,

utspridt nästan öfver hela jorden från equatorn till pol-

cirkeln, så visar det dock Öfver allt samma skaplynne j

och Loen jagar i vara skogar på samma sätt som Le-

jonet i Afrikas och Tigern i Indiens, och denna jagt-
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metod är mycket olik den som Björnen ^ Vargen eller

de andra rofdjuren an\'ända^ för att ertappa sitt rof.

Detta egna skaplynne uttrycker sig i egna kropps-
former: jemföra vi ett skelett af kattslägtet med t. e.

ett af hundslägtet^ så finna vi följande olikheter: Hos

Kattslägtet är:

Skallen: bred med kort trubbig nos^ utan sänk-

ning framom Ögonen ^ pannbenet bredt med längre spet-

siga processus postorljilales,- näsbenen kortare, bredare
5

foramen infraorbitale ligger långt närmare margo orbitalis än

margo alveolaris
5

orbita är större, bulIaB osseee rofvefor-

miga utan hals. Tänderna: framtänderna hoptryckta, föga

flikiga, stundom lilet naggade, de ytterste föga längrej

hörntänderna tvåeggade, utvändigt med två långsgåen-

de intryckta linier^
roflanden ofvan med 3 i rad lig-

gande spetsar och en häl invändigt mellan de två främ-

sta
^
mellanfänder : en enda stor, med en hög spets

och tvenne lägre spetsar på bakkanten
j
framom denna

en liten enspetsad tand som hos katten finnes, hos

Loarna sällan eller aldrig utvecklas
5 knöltand, en enda-

mycket liten låg tvärliggande. Roftanden nedan har 2 lika

höga spetsar skilda genom ett invändigt liksom skuret hak,

försedda med skarpa eggar, en ytterst liten spets, men

ingen knölig del baktill. Ingen knöltand i underkäken.

Mellantänderna två stora med \ eller 2 spetsar balvtill,

och i framtill vid roten.

Bålen: Atlas har breda tvära flvdar, och främre

brädden af Öfra ringen öfver flygelroten genomborrad j

costa3 smala trindaktiga, blott de främre mot nedra

ändan något bredare. — Scapula halfiundt, bredden

kring -f-
af längden ^

crista med en bakåt rigtad flik slu-

tas nedtill med en nedätslående spets j process, cora-

coid. tunn, inålböjd. Os humeri med ett allångt hål

vid inre sidan öfver nedra ändan
j
Ulna och radius all-

deles skilda. Tummens os metacarpi är kort och tjockt.

Att klorna äro relraktila, dertill fordrades en egen
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mechanism: yttersta tåledamoten är nemligen icke, sonVde

andra; fästad till föregående på det sätt att en ledyta

på dess bakre ända artikulerar med en ledyta på 2:dra

ledamotens främre
j

utan derigenom att yttersta leda-

moten har på öfra sidan en urgröpning, i hvilken 2:dra

falangens framända ligger, och genom böjning och utsträck-

ning artikulerar. Yttersta falangen kan derigenom läg-

ga sig tillbaka parallelt med 2:dra falangen j
och eme-

dan denna är ingröpt på utsidan bakom artikulations-

hufvudet, så kan kloleden lägga sig tillbaka ännu dju-

pare ned. •På midten af motsatta sidan af kloleden är

ett hoptryckt utskott om.gifvet af en djup fåra, på hvil-

ket klon sitter som en dobbsko. r3å kloleden dragés
tillbaka långs ryggen af 2:dra leden, ligger således den

spetsiga klon uppåtrigtad ,
och fälles ej ned oftare än

djuret vill hegagna den för att hugga uti sitt rof, eller

klifva i träd. Således nedfäller och uppdrager tigern

sina klor och huggormen sina gifttänder genom en lika

mechanism (Jemf. Skand. Fauna 3:dje del. sid. 59).
—

Os ilium är nästan jembredt (ej utvidgadt). Symphy-
sis pubis mycket lång. Caput feraoris och trochanter

nästan lika höga. Fibula alldeles skild efter hela sin

längd.

Tungan mjuk ,
men på Öfra sidan tätt belagd iiied

bakåtrigtade hornartade spetsiga papiller^ tarmkanalens

längd (från pylorus) till kroppens, som
'

3 till I
^
nem-

ligen hos vilda arten. 3Iagen äggformig och böjd 5
blind-

tarmen kort, tjock^ gallbläsaj mjelte^ uterus bicornis^

glans p. belagd med hornartade skarpa taggar, (liksom

huggormens).
Hvad det yttre beträffar, så äro Ögonen stora och

ha vertikalt aflång pupill (hos alla Skand. arter) likasom

huggormarna. Öronen rörliga, dragas tillbaka då djuret

blir retadt, hvarigenom det får ett ytterst falskt utse-

ende
5
morrhåren talrika långa styfva, kunna utspärras j

halsen nästan lika tjock som kroppen och denna är
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långlagd, jcmfjock och smal. Benen undersättsiga; al-

drig så laga som hos Veslorna, stundom temligen hö-

ga t. e. hos Loarna
5

tårna korta (derföre att yttersta

leden ligger tillbaka långs ryggen af den mellersta")

hvarföre fötterna och spåren efter dem synes breda

och runda. Svansen rörlig lång eller kort.

Af de yttre sinnen är synen och hörseln mest ut-

bildade
5
dessa djur se lika väl om natten som om da-

gen. Lukten är ej så stark som hos hunden
,
men sy-

nen är starkare. Betraktar man en katt då han lurar

på foglar, så finner man lätt att det är synen, äfven

på afstånd, som leder alla hans rörelser. Smaken hos

dessa djur är slö
5

de känna ingen njutning af födan

förr än den är nedsväljd i magen j
de sluka derföre,

de tugga ickej de lefva af mjuka födoämnen, hvilka

dö blott sönderskära i sådana bitar, att de kunna gå

genom svalg och strupe.
— Hörseln är skarp, trum-

hinnan vid. De höra det minsta ljud och det är ofta

blott efter det ringa bullret, hvilket förorsakas af andra

djurs gång, som de rigta sina anfall mot dem. Kat-

ten börjar således oftast sin jagt led_d af hörseln och

fortsätter den ledd af synen. Känseln är fin, och i

synnerhet kunna rnorrhåren anses som känselorganerj
ofta ser man katten öfvertrefva föremål med dessa,
och om han mister dem, skall han i rörelser och ge-
bärder uttrycka en förlägenhet, som blott småningom
förgår.

— Under tårna ligga bara elastiska knölar, [li-

kasom putorj ,
hvilka bidraga att göra gången lätt och

tyst. Hela deras organisation är bygd för vighet och

böjlighet j
de kunna lätt rulla sig samman.

Arterna af detta slägte hafva i allmänhet -en mjuk
och silkcslen hårbeklädnad, bestående af en kortare,

mycket lin ull
,
och något längre egentliga hår. De fle-

sta äro tecknade med fläckar, rinc;ar eller streck, få

äro enfärgade, och äfven häruti, både till färg och

teckning, likna de' påtagligt Ormarna — hvilket vi bäst
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finna om vi jemföra hela ormskaran med hela kalt-

släglet.

Beträffande deras skaplynne och lefnadssätt, vilja

vi anteckna följande : deras gång är tyst och smygande,
och oaktadt de äro begåfvade med en otrolig styrka,
en utomordentlig vighet, och försedda med fruktans-

värda vapen : skarpa tänder och uddhvassa klor, så anfalla

de dock aldrig öppet, som hunden, utan söka genom list

och slughet att åtkomma sitt rof. De lägga sig i for-

sat der de veta att något djur skall gå fram^ eller

också smyga de sig tysta och utan minsta buller kring
för att söka ett rof, och då de antingen genom synen
eller den fina hörseln upptäckt ett sådant, smyga de,
eller nästan ia-ypa, så nära som möjligt, och der stå

de nedtryckta och lurande, utan att minsta rörelse

förråder dem, och med ett förvånande tålamod afvak-

ta de ett gynnsamt ögonblick, då de med pilens snabb-
het och i några få skutt kasta sig öfver sitt rof, hug-
ga klorna deri, slå det under sig och , hugga tänderna
i dess halspulsåder. De dricka det ljumma blodet och
förtära blodfulla köttiga delar. Sedan de mättat sig,

draga de sig tillbaka till ett gömställe, och falla der i

en djup sömn tills hungern åter väcker dem. — För-
fela de sitt rof, så förfölja de det icke vidare, utan

vända skamflata tillbaka och afbida i tysthet ett mer

gynnsamt tillfälle, eller ock smyga de sig kring och
söka nytt rof. De äro för lata att använda ett uthål-

lande skarpt lopp, så framt ej lifsfara tvingar dem der-
tilL Ägde de hundens förmåga af ulhållande lopp, så

skulle de utrota allt villebråd i skogarna j ty de ihjäl-
rifva ofta långt mer än de kunna förtära, och låta det

ligga orördt. Lyckligtvis äro de af naturen lata och

makliga, likasom de mest farliga ormarna. Det är en
allmän och välgörande naturlag, att de mest ilskna djur
äro också de mest lata.

Kattorna skilja sig också från hundarna deri, att
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de ensamma angripa sitt rof
j Vargarna deremot jaga i

flock och förfölja samfält rofvet^ kring hvilket de söka

sprida sig under lopp.

Äfven i sina könförhållanden röja kattorna egenhe-

ter: könen nalkas hvarandra med misstroende^ parnin-

gen sker under hot och skrik, och sedan den slutats,

störta de frän hvarandra med ett uttryck af den stör-

sta ovilja och fasa. All Ijufvare känsla är dem främ-

mande
5
de ui)pfylla ett naturbud, som förorsakar dem

smärta snarare än njutning. Endast modren hyser till-

gifvenhet för sina ungar, fadren är deras värsta fiende,

och kommer han åt, så äter han upp dem. Äfven deri

likna de Ormarna att då de retas gifva de från sig en

oUdlig stank.

Således: Kattslägtet innefattar de blodtörstigaste

af alla däggdjur, grymma då de råka värnlösa djur,
-

fega och rädda, då de finna kraftigt motstånd
j
de ihjäl-

rifva af mordlust långt mer än som behöfves för att

stilla hungern 5
lata och sömniga då ej hungern, brå-

naden eller rofbegäret sätter dem i rörelse. Endast

då smyga de sig ikring tysta och spejande.

De Skandinaviska arterna af detta slägte kan man
indela uti Kattar och Loar.

\:o Kattar: SDcinsen lång, öronen utan hårpensel:

Tanil^att [Felis domestica, Briss.).

Artm. Svansen ungefär af halfva kfoppslängden , små-

ningom utåt afsmalnande ; kroppsfärgen olika.

Längd, af de största, kring 2^ t. svans. 10 tum.

Synonymi: Felis Catns, Lin. Faun. Sv. n. 9. — Fetis do-

mestica Briss. Regn. anim. p. 264. — Keyserl. et Blås.

Wirbellhiere I. p. XVIII, et 61. — Schreb. Säugth. 3. pl.

107 G. — Chat. BuFF. Ilist. Nat. VI. p. 1. — ^Coinmon

Cat. Pen. Hist. Quadr. 1. p. 274. — Bell. Brit. Quadr.
182. — Gemeine Katze Bechst. Naturg. D. i. p. 648.

ScniNz pl. 63. — Sv. Katt, Katta; Fin. Kissa.

Beskrifning : Kroppen synes vara något långsträck-
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tare och benen kortare än hos Loarna
5
äfven som svan-

sen är ojemförligt längre och utåt afsmalnande. Öro-

nen som iippät afsmalna med afrundad spets^ äro utvän-

digt korthåriga, långs framsidan med långa hår beväxta,
för Öfrigt invändigt mest nakna. Svansen är något kortare

än^ eller mest lika med halfva kroppslängden. Fallen är

temligen mjuk^ dock ej så fin, len och yfvig som hos

Loarna
5
den ligger mer eller mindre till kroppen j

bot-

tenullen är fin och silkeslen. ^Morrhären långa, oftast

hvita^ några kortare borst sitta Öfver hvardera Ögat.

Hos oss förekommer Tamkatten vanligast af föl-

jande färger:

1} Gräkatten: Grå eller brungrå, med ett till tre

svartaktiga streck långs ryggen och talrika svartakti-

ga tvärstreck på sidorna, pä hufvud och nacke flera

långsstreck 5
svansen med svartaktiga och grå ringar och

svart spets.

Denna artförändring förekommer ej sällan och är mer
eller mindre lik europeiska vildkatten. I skogstrakter

förvildar han sig stundom och blir då större, får läng-

re hår och isynnerhet yfvigare svans än tamkatten. —
Denna färg öfvergår å ena sidan i

Svarta Katten: rent svart, glänsande. Skinn af

denna förekomma i pelshandeln under namn af Genotl;

å andra sidan öfvergår förstnämnde färg uti rent hvit;

och man ser äfven brokiga af dessa färger.

2) Karthäuser-Katten: (Felis domestica coerulea).

Dess hår äro något längre och mycket finare än hos

de förra, af en askegrå i blåaktigt sällan i brunt stö-

tande färg

Denna vackra kattrace, som bibehåller sig oförän-

drad om han ej blandas med andra racer, förekommer

hos oss i södra Sverige der och hvar, så väl i stä-

derna som på landet. Han säges vara mycket vaksam.

3) Spanska Katten: (Felis domest. hispanica). Rost-

gul eller rödbrun, svart och hvit i stora fläckar.
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Det är endast honorna som liafva alla tre näm-
de färger j

hannarna äro aldrig trefärgade. Denna katt-

race^ som man träflar äfven hos oss^ ehuru mer säl-

lan, skall vara kommen från Spanien till det Öfriga

Europa.

Anmärkning: 1) Ångora-Katten (Felis domest. angorensis)
med länga silkesfina glänsande hår af hvit, gukiktig, röd

eller grä färg, eller ock Hackig, men aldrig svart. Hären
äro isynnerhet länga kring halsen, under magen och pä
svansen, men korta pä hufvudet och benen.

Härstammar från Angöra i Natolien; tinnes äfven talrikt

i Persien, sällan i det sydliga Em^opa, aldrig, sä vidt

jag vet, hos oss.

Ånmärkn.: 2) Svanslösa Kattor, som träffas der och hvar, ut-

göra ej en egen race, utan härstamma frän kattor som
händelsevis förlorat svansen; likasom stubbsvansade hyn-
dor stundom få valpar med kort afstympad svans.

Anatomi: Skallen (jemförd med Loarnas): Hjern-
skålens bredd framtill (bakom process, postorbitales) ut-

gör -I
af dess längd till crist. occipitalis. (Hos Loarna

blott 4-) j ansigtet vid näsroten liksom hopknipet och

näsan der kuUrig, och der nedom litet insänkt. Fora-

mina infraorbitalia (merendels) runda (hos Loarna ova-

la). Foramina pålat ina anteriora aflånga, dubbelt så lån-

ga som breda, (hos Loarna äggformiga). Största bred-

den af underkäkens pars dentaria ligger under meller-

sta kindtanden (hos Loarna framom främsta) emedan

underkäken är under hörntanden bagformig hos Katten^

vinkelformig hos Loarna. —
.
I Öfriga skelettet finnes en

förvånande likhet, äfven i antalet af vertebrer, neml.

ryggens i3, af hvilka de t\å bakerste sakna allt spår
till process, transversi^ A'ertebra3 lumb. 7 med långa

framätrigtade, snedt tillspetsade process, transversi. Vert,

sacr. 3 hojiväxtaj dock ej process, spinosi till en kam.

JMen antalet af vert. caud. olika
j
hos Tamkatten äro svans-

vertebrerna kring 20. Sternum består af 7 ben utom proc.

ensiform. af hvilka manubr. längst, det näst följ.
kortast

— Tarmkanalen till kroppslängden oftast som 5 till 1.
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Vistelseort och lefnadssätt : På skandinaviska half-

ön är tama katten ett allmänt husdjur^ som finnes i alla

landskap och hos alla åkerbrakande invånare
j
men

det oaktadt^ hvarken är* eller någonsin blir han så lam,
som de andra husdjuren ^

han har behållit vida mer än

hunden af sitt ursprungliga vilda lynne. Att han t. e.

nedgräfver sin spillning, kommer ej af renlighet ,
utan

är äfven en erinring från vildhetstillståndet^ för att ej

genom den stinkande spillningen förråda sig och un-

garna. Alla vilda kattarter hafva samma instinkt.

jMan skulle förmoda att han ej varit så länge domesti-

cerad som hunden^ och detla är också troligt. Likväl

går hans domesticering tillbaka i tiden före historien
j

ty i historiens äldsta annaler omtalas redan katten som

husdjur.

I raenniskoslägtets kulturhistoria inlager katten en

vigtigare plats än vid första påseendet torde synas. Det

är nemligen påtagligt att Vilden, som lefver endast af

jagt och fiske, och, till sitt biträde vid denna förrätt-

ning, gjort hunden tam, har dock icke tamt katten, som
för honom skulle vara af ingen nytta. Oskså förekom-

mer katten icke hos någon vild folkstam
5
äfven är det

påtagligt, att icke heller A^omafl?6'«^ som vankar kring med
sina hjordar^ behöfde biträde af katten. Detta tamdjur
förekommer derföre icke hos Nomaden. Härom kunna

vi öfvertyga oss genom förhållandet hos Lapparna, det

enda Nomadfolk, som ännu är c|var i Europa. Enligt de

underrättelser jag nyligen fått bekräftade, genom Hr

Kyrkoherden N. J. Su.ndelin i Lycksele, "finnes och vi-

stas vår vanliga katt icke i hela Lappmarken hos nå-

gon enda af Lapparna, de der föra egentligt Lappskt
lefnadssätt

5
men då Lapparne öfvergå till nybyggare-

yrket och nedsätta sig som åkerbrukare, förekommer

hos dem stundom katten."

Sådant har förhållandet alltid varit
5

det var först

sedan en eller annan menniskostam hunnit till den grad af

Skandnii Däggdjur. 8
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civilisation, att han lärde sig åkerbruket, som han gjor-

de Katten till husdjur. Han fann då olägenheten af en

mängd smärre Gnagare, som förstörde hans inbergade

skörd, och for att utrota dejn, gjorde han katten tam.

Från denna synpunkt betraktadt, torde det ej sakna

intresse att efterforska, hur långt tillbaka och iios hvilka

gamla folkslag man finner katten omnämd som tamt

djur. Redan i Gamla Testamentets Böcker omtalas katten

(tsijem) som husdjur i Palestina *)
5

och figurer af

detta djur finnas graverade på gamla Egyptiska monu-

menter, äfven som Mumier deraf finnas i grafvarna i

Theben. Burciiart bevisar, att tama kattar funnos både

i Palestina och Babylon *). Herobotus beskrifver noga
den tama katten, under namnet ailuros {ailovQog). Under

samma namn beskrifver fabeldiktaren /Esopus dess list

och slughet. Äfven uti hidien var katten i den aflägs-

naste forntid husdjur^ han omtalas i fiera skrifter på
det urgamla Sanskritspråket. 1 Grekernas Mythologi fö-

rekommer han, äfven som i Nordens äldsta Myther.
Der omtalas "att Freyas vagn drogs af kattor och att

Loke, vid en täflan med Thor, förvandlade sig i en katt.

Af allt detta kunna vi draga de temligen säkra slutsat-

ser 1) att åkerbruket är äldre än historien, och 2) att

den folkstam, från hvilken Freja-kulten härstammade, re-

dan kände åkerbruket.

Kattens lömska och ilskna skaplynne kan aldrig full-

komligt utrotas
5
han bibehåller alltid mycken likhet med

vildkatten. Också kan han lätt förvildas (hvilket ej säl-

lan hos oss inträffar med katten, men aldrig med hun-

den), och då detta sker, visar sig åter alla hans rofgi-

riga naturanlag. Följande händelse, som jag tecknat mig
till minnes under den 1 9 Juni 1825, må tjena som be-

vis härpå: "Bönderna i V. Odarslöf (i mil fr. Lund)
hade på en tid mistat flera lamm, hvilka om morgnarna

*) Burciiart Ilicrozoic. p. 859.
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funnos liggande döda i
tjtidret^ ihjälrifna af något rof-

djur. Ett eller två lamm hade omkommit livar natt.

I brist på bössor väpnade bönderna sig med grofva

päkar^ och, åtföljda af en slor bandhund, lade de sig
om natten ut kring det ställe, der lammen betade.

Rofdjurct infann sig utåt natten och anföll hunden, på
hvars rygg det med ett högt skutt sprang upp och

högg med klorna efter ögonen. Hunden sökte försvara

sig, men drog sig derunder tillbaka ut i ett närbeläget
kärr, dit rofdjuret icke följde honom, utan stannade
vid brädden^ men så snart hunden försökte att upp-
komma på torra marken, blef han åter anfallen med
sådan ifver, att Bönderna obemärkta sprungo till med
sina påkar och slogo ned rofdjuret. I\Ian kallade det en
Kattlo. Vid underrättelsen om händelsen begaf jag mig
till stället, der man visade mig det ihjälslagna roflyst-
na skadedjuret, som befanns vara en ovanligt stor hvit
katt med svart yfvig svans. Någon tid förut hade sam-
ma förvildade katt i Skinnatorn dödat två lamm." —
För omkring 20 år sedan fick jag, från trakten af Oby
i Småland, mig tillsändt ett stympadt skinn af en ovan-

ligt stor katt, äfven med ovanligt yfvig svans, och af

färg nästan som vildkatten. Djuret var skjutet i skogen
och ansågs vara en

'lattio," men var en förvildad tamkatt.
Jemte det att katten lätt

förvildas, skiljer sig dess

skaplynne äfven deruti från hundens, att han mera vän-

jer sig vid det hus, der lian uppfödes och mår väl, än
vid de menniskor, som underhålla honom. Han följer
icke sin ägare, som hunden

5
hans smekningar äro ofta

uttryck af falskhet och han är aldrig rätt att lita på
•

ty midt under lek och smekningar, rifves och bites han
ej sällan blodigt. Dock har man äfven bevis på myc-
ket tama och sin ägare tillgifna kattar, som ängsligt sö-
ka honom, då han är borta och då han synes anlända

springa mot honom och på allt sätt de förmå, genom
smekningar uttrycka sin glädje Öfver hans återkomst.

8*
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Till kattens egenheter hörer att han jamar då han

åstundar nagot^ att han morrar (spinner, malerj då

han h\ilar^ samt kväser och spottar då han blir ond.

Under parningstiden får man hora dessa läten och än^

nu flera med hvarandra omvexla till en ohygglig con-

cert. Värme älskar han utomordentligt och hvilar der-

före gerna på varma ställen t. e. på spiseln, ugnsrö-

ren, vid kakelugnen och i solskenet. — Enligt sin na-

tur skulle katten sofva om dagen och vaka om natten.

Hans sumn är kort och lätt, hans syn och hörsel ut-

märkt skarpa, men hans lukt är slö
5

hans lopp är

snabbt, men ej uthållande. Han klättrar förträffligt och

kan hoppa ur ett träd i ett annat. Kastas han ned

från en betydlig höjd, så kröker han under fallet ryg-

gen, räcker benen ned, sätter svansen uppåt som ett

roder och kommer således att stå på alla fyra, utan

att det minsta skada sig.

jNIed hunden lefver han merendels i ständigt krig,

och dessa hemdjurs förhållande till hvarandra har blif-

vit ett allmänt ordspråk om menniskor, som ej kunna

sämjas. Likväl kan en hund och en katt, som blifvit

uppfödda i samma stuga, stundom lära sig att fördra-

ha hvarandra och till och med att äta ur samma kärl *).—
^Märkvärdigt är att detta af naturen så ilskna och

grymma djur ej sällan, då det mistat sina egna ungar,

vårdat och uppfödt ungar ej blott af främmande ar-

*) Under en resa i Norrige 1816 kom jag en dag förbi

ett hus, på hvars trappa låg en luind och på ledstången en

katt. Hunden rusade ned pä min pudel, som sprang vid res-

vagnen och snart blef mellan hundarna en het strid, under

hvilken de, som vanligt, resta på tvä ben mot hvarandra, dan-

sade om. Slutligen gaf sig äfven katten i striden för att hjel-

pa sin kamrat, och hvarje gäng min hund kom till den sidan

der han satt, sprang han till och klöste honom; men aldrig

rörde han den hund, med hvilken han blifvit uppfödd. Detta

bevisar en ovanlig tillgifvenhet mellan hund och katt.
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ter^ utan äfven af främmande djurordningar. For flera

år sedan fann Hr Pastor C, O. Olin^ i skogen vid

Glimåkra, några små ekorr-ungar, hvilka han. tog hem
och lade till en katta, som nyligen haft ungar, hvilka

blifvit henne fråntagna. Hon lade dem genast till spe-

narna, däggade och vårdade dem medsamrna ömhet,
som om det varit hennes egna ungar. Thomas Bell berät-

tar en dylik händelse efter Wiiite, i Histonj of Brit.

Quadrupeds sid. 190j och i ett bref till mig från Hr
F. W. Grill, dateradt d. 2G Okt. 1844, omtalas en

ännu besynnerligare hithörande händelse. Hr Grill ha-

de lagt två späda ännu blinda ekorrungar till en katta,

som samma dag fått 3 ungar, af hvilka de 2 blifvit

henne fråntagna. Inom några timmar såg man dem dia

sin fostermor, och från den stunden visade hon dem
samma ömhet som sin egen unge. Efter 5—6 dagar

fingo de synförmågan. Då de började gå ut på golfvet,

lekte kattan med dem
,
lade sig på ryggen, kastade upp

och tog dem åter under det hon gjorde många puts-

lustiga språng omkring dem, hvilket var så mycket

märkvärdigare som kattan var gammal, haft ungar mån-

ga gånger och hade nu en egen unge att jemföra dem
med. Denne, som ännu var blind, och 2—3 gånger
så tjock som de andra, iäg ständigt stilla på bädden.

Efter omkring 5 veckor tog Herr Grill ekorrungarna,
hvilka då voro nästan fullväxta, från kattan, som der-

vid jemrade sig och förföljde honom för att återfå dem.— Att kattor, som mistat sina egna ungar, åtagit sig

vården om harungar, hvilka blifvit lagda till dem, an-

föres i A'et. Akad:s öfversigt för 1844 n:o 6 sid. 13Cj
och att de i sådant fall till och med vårdat sig om
råttungar, omnämnes af Tu. Bell p. a. st., sid. 191.

Vet. Akad:s Zook Årsberätt. 1837—40. sid. 11. —
Att en katta uppammat räfungar, omtalas i Jägare-Sällsk.
Tidskr. sid. 61.

Bland märkvärdigheter hos Katten förtjenar äfven
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nämnas hans Ömtålighet för elektriciteten och hans
starkt elektriska hår. Bevis på den förra är, att om
en katt finnes i ett ram, der en större elektricer-machin

sättes i gång, blir han otålig, ängslig, skriker och sprin-

ger uppåt väggarna för att komma ut. — För att öf-

vertyga sig om det sednare, behöfver man blott i mörk-
ret stryka en katt med handen lånas åt rveaen; man
ser då elektriska gnistor, med ett knistrande framkom-

ma, der man låter handen framfara *). Det påstås
att om man stryker hårdt och med begge händerna
efter h\'arandra, skall man slutligen känna svaga stötar.

Men katten tycker ej om dessa experimenter, och de
kunna ej verkställas utan att han med våld fasthålles.

Födoämnen: Kattens bästa föda är kött, isynner-
het färskt och framför allt af djur, som han sjelf får

döda
5
men i tama tillståndet häller han iill godo med

andra
riitter, som menniskan njuter. I hus och på

marken uppsöker han och fångar åt sig råttor, möss
och foglar. Hans käraste dryck är söt mjölk.

Forfpianfning: I Februari och' Mars månad infaller

kattornas parningstid, då de samla sig, stundom till

större antal, merendels på mörka ställen på loft och i

bodar. ]Man får då ofta, mestadels nattetiden, höra

deras ohyggliga läten. Hankatten har en gröfre stäm-

ma, hvarmed han dirigerar den rysliga concerten^ hon-
kattornas är mera -fin och jamande. Parningen sker

våldsamt, hvarunder honan skriker och hugger slutligen
efter hannen, som tager ett långt skutt från henne,

*) Det är for denna egenskap skull hos kattens hår, som
man nyttjar dess skinn till att piska electrophoren. Men äf-

ven andra djurs skinn kunna användas till samma ändamål och

Rdfcens s\ans lär härtill \ara bäst. Äfven hos Fisk-utterns
skinn är elektriciteten utomordentligt stark. Elektriciteten går
således ic>kc förlorad vid djurets död, men den torde minskas.
Om en motsatt cJectricitet hos Katten, se Voigts Magazin
der Nalurkunde 1708 I. 5. s. 80.
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för att undgå hennes klor. Efler 55 dagar föder hon

5— 12 ungar på ett mjukt läger. Ungarna^ som äro

9 dagar blinda
,

försvarat hon med mod och raseri

mot de starkaste fiender^ ingen hund vågar då anfalla

dem. De äro muntra och lekkära. JModren lärer dem

tidigt att fånga rof^ genom lefvande råttor som hon bär

till dem *)^

Nytta och skada: Huru Katten gagnar derigenom^

att han förtär och utrotar skadliga råttarter, är allmänt

kändt. Genom denna egenskap har han blifvit ett oum-

bärligt husdjur öfver allt,
der åkerbruk drifves.— Svarta

kaltskinn (genott) brukas till foder, brämar, vintermös-

sor, kragar och mufYar. — Katten blir ett skadedjur

för ungt villebråd, då han får vanan att ströfva kring

i marken. Unga harar, rapphöns, orrar m. m. anfallas

och dödas. Också de nämda och andra foglars ägg

uppsökas och förtäras. I dufslagen är katten en farlig

gäst. Att förvildade kattor anfalla och döda lamm,
iiar jag redan omtalat (sid. 114).

— Man har haft

exempel på att katt angripit menniskolik, samt mördat

små värnlösa barn i vaggan ^ ja det liar äfven händt

att han illa tilltygat äldre personer, då de sofvit, der-

igenom att han varseblifvit pulsationen i halspulsådern

(carotis) och cleruti inhuggit sina hvassa klor. Han bÖr

derföre aldrig tillåtas att vistas i sofkamrar, allraminst

der barn ligga. Katten blir lätt ond äfven under lek,

och man har flera exempel på, att dess bett, då han

blifvit hastigt retad
^

haft svåra följder, till och' med va-

rit dödande **}.

*) Huru rofToglarna lära sina ungar att fånga rof, se

Faunan under Tornfalken.

**) Att själens affekter hafva ett mäktigt inflytande på

sekretionerna, är allmänt bekant. Det synes mig derföre icke

alldeles osannolikt, att saliven, hos en Katt, eller annat argt

djur, som blifvit retadt och som faller i raseri, kan antaga en

giftig beskaffenhet. Några facta tyckas bevisa detta. Jagkän-
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Anmärkning : Från hvilken vild djurart härstamniar Tama
Katten? Alla andre Naturforskare: Linné, Buffon, Cuyier m.
fl. ansago Tamkatten härstamma frän den vilda kattart, som
förekommer i skogarna uti de flesta länder i Europa. Dess
utseende är följande:

Vildkatten (Felis Catus Lin. (ferus).

Svansen ej fullt af halfva kroppslängden, jemtjock, slu-

tas med trubbig svart spets; kroppen gulaktigt grå, längs.ryg-

gen en svart rand, från hvilken löpa nedåt sidorna talrika mörka

tvärstreck, som äfven finnas på benen och svansen. (Längd
22^ tum; svans. W t.).

Felis Catus, Lin. Syst. Nat. XIL l.p. 62. (ad partem.)
Th. Bell Hist. of Brit. Quadr. p. '177. — Chat sauvage Buff

Hist. Nat. XL p. 3. tab. \. Die wilde Katze
,

Bechst. Nat.

Deutschl. I. p. 670. — Tem. Monogr. p. >126.

Denna vilda Kattart förekommer i en del af Ryssland,

Ungern, Tyskland, Frankrike
,• England m. fl. st. . i bergiga och

vilda skogar; äfven skall han tiäfTas i norra Asien. Till vår

Skandinaviska Faunas märkvärdigheter hörer, att hon icke eger
denna djurart. Förvildade kattar, som till utseende och stor-

lek 'nästan fullkomligt likna vildkatten, hafva trälfats pä flera

ställen, isynnerhet i skogstrakter; men ursprungligt vilda, äro

ingenstädes funna hos oss. 1 England är vildkatten nu mera
inskränkt nästan blott till Skottland, några skogar af norra

England, de skogiga trakterna i Wales och några delar af Ir-

land. Dess egentliga tillhåll äro de mest otillgängliga bergiga

skogarna, der han vistas ej blott uti ihåliga träd, och i de

lataste snår, utan äfven i bergskrefvor, der honan också födei:

sina ungar. Stundom träffas han ock om vintern i rör på till-

ner en person, som i sin barndom blef biten och klöst af en

ond katt. En svår, långvarig och feberartad sjukdom blef följ-

den deraf, och såren voro ganska tröga att läkas. Ännu bibe-

håller denna samme person en sådan antipathie för kattor, att

han mår illa, om en katt händelsevis finnes i ett rum, der han

uppehåller sig. Man har flera bevis att menniskor dött af katt-

bett. 1 Kyrkan 5. Maria del Popolo i Rom finnes en grafvård
öfver en ung Spanjor, som dog deraf att en katt, med hvil-

ken han lekte, bet honom i fingret. Inscriptionen i marmorn
är följande: Hospes! disce nonum mortis genus. Improba fe-

lis, dum trahitur
, digitum inordet, et intereo. Franciscus

Tovar Vallisoletanus. J. U. D. Filio dilecto. Flera exempel
finner man i Gwtzes Faun. s. 234. f.

—
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frusna dammar eller i hål i brinkarna. EldgevHiet Unnu mer än

odlingen och den ökade befolkningen, har äfven inskränkt vistel-

seorten för detta grymma och ödclägganda rofdjur.
— Vild-

katten ligger vanligen stilla om dagen och först om natten går
han ut på rof. Då han märker någon fara, springer han ge-
nast upp i ett träd, eller lägger sig långs ät en gren nära

stammen, eller ock kryper han in i något hål. Från trädet

kan han lätt nedskjut^is, men det bör ske försigtigt; ty dör

han ej utan blott såras, så anfaller han med raseri jägaren och

dess hundar. Han är ett farligt rofdjur för allt slags fogel;
äfven harar, råttor m. m. blifva hans rof. Vid bäckarna fån-

gar han lisk.

Vildkattens parning inträffar i Januari eller Februari, då

han låter höra samma jamande läte som tamkatten. Honan
föder 4—5 ungar, hvilka förhålla sig likasom tamkattens, men
äro mycket skygga och gömma sig vid minsta buller. De kun-

na väl tämjas, men de blifva dock ej så tama som huskat-

ten. C^n/n.; Detta är händelsen med alla vilda racer af sam-
ma art, som de tama).

Förestånnde vilda skogskatt ansågs allmänt för stammen till

tamkatten, ända till för vid pass 20 år sedan, då den frejdade re-

sanden RUPPEL fann i Nubien en förut okänd art af vild katt, som i

många hänseenden liknade huskatten. Man började då märka skil-

naden mellan den tama och den vilda race, som man förr tiott till-

höra en och samma art, och Temminck sökte med många skäl be-

visa, attNubiens vildkatt som af ROppel kallades Felis maniculata,

och icke den europeiska F. Catus, var den sanskyldiga stammen

till Huskatten. För att afgöra detta spörjsmål, borde man under-

söka så väl yttre byggnaden, som inre organisationen hos dessa

begge vilda arter och derefter jemföra hvardera med Huskat-

tens. Dertill har jag för min del hittills saknat tillfälle; men,
att dömma efter de figurer jag sett af Felis maniciilata^ sy-
nes den mig i tlera hänseenden vida mer än den europeiska

Skogskatten olik vär Svenska vanliga Huskatt. Han är spens-

ligare med mysket högre ben, längre svans och större öron.

Svansen hos Fel. maniculata är ej blott icke afsmalnande,
som hos huskatten, utan tvärtom, efter hela sin längd kort-

hårig och smal ända mot spetsen, der han blir tjockare och

slutas tvärt. Att öronen hos tama racer aldrig blifva mindre,
men väl större än hos de vilda, från hvilka de härstammat,
bevises af svinet, kaninen, geten och vissa hundracer; sam-

ma förhållande torde vara med svansen. — TEMmNCK menar

att domesticerade djur blifva större än deras vilda stam (p.
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a, st. sid. 77.); detta motsäges dock af erfarenheten : den vil-

da Renen Ur store an den tama, den vilda Oxen (Urus) är

vida större än den tama, och den vilda hästen, efter hvilken

tänder finnas i vara äldsta torfmossar, har varit större än den

tama af inhemsk race. Samma förhällande är också hos oss

med svinet; och Rolin angifver samma förhållande hos de för-

vildade hästarna i S. Amerika. Det synes också helt natur-

ligt, att Katten i sin vilda frihet, med rik tillgång på de hasta

födoämnen-, varm hlod och friskt kött, måste vara större och

kraftigare än i tama tillståndet, der han oftast får nöja sig med
för honom onaturligare kost, mjölk, hröd och dylikt, och det

icke en gång i öfverflöd
;
det är derföre lätt förklarligt att han,

generation efter generation hlir mindre och svagare. Afven

de förvildade kattar, jag sett, voro alla större och starkare

än den vanliga huskatten. Dock träffar man äfven denna stun-

dom af nästan samma storlek som vildkatten. På Museum
härstädes finnes ett exemplar, som är 22 tum från nosen till

svansroten med en svans af 10 tum, således kortare än half-

va kroppen. Att svansen är yfvigare hos den förvildade än

hos den vanliga huskatten, är säkert, men jag känner icke om
han, likasom hos vildkatten, är jemtjock, hvilket jag ej anser

osannolikt. Att tarmkanalen är längren hos tama än hos vilda

katten, har sin grund i dess födoämnen, som mer eller min-
dre utgöras af vegetabilier. Beträffande färgen, så träffar man
icke sällan tamkattar, som äro till färg och teckning helt och

hället lika vildkatten. Af allt detta föranlätes jag att antaga,
att vår nordeuropeiska Tamkott härleder sig mest från den

europieska Skogskatfen. Dock bör jag icke förtiga, att främre

gomhålen (foramina incisiva) äro ovala eller ovalt aflänga, al-

drig runda, som de, enligt Keyserl. et Blås. p. 61, skola

vara hos vildkatten.

2:o Loar: Svansen kort trubbig, benen höga, öro-

nen försedda med svart härpensel.

liO eller liOdjur (Feli?, Ujnx Lin. Syst. Nat.)

Artm. Grä eller brun, tecknad med mer eller mindre

tydliga svartaktiga fläckar; svansen i yttre hälften
eller tredjedelen svart *J.

—
Längd, kring 3—4

fotj svans, kring 84-
—0^ tum.

Synonymi: Felis Lijnx Li.\. Syst. Nat. XII. L p. 62. — Gmel.

*) Någon gång skall ej mer än. en fjerdedel vara svart.

Å
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Syst. Nat. I. 1. p. 83. — Felis Lynx , cervaria^ vir-

gata , horealis etc. Recentiorib. Sw Lo, Lodjur, Varglo,

Kattlo, Rislo, Riiflo ; Norr. Gaiipe, Ulvegaupe, Hestegaupe,

Kattegaupe m. m. Fin. Susi-elvis.

Beshifning: Fullväxt uppnår denna djurart en längd
från nosen till svansroten af 3 till 4 fot (hannen blir

något större än honan) med en svans af 8^ tum, och

med håren inberäknadt 94- tum. Hr)jden öfver bogarna
är '! fot 10 tum, öfver länden kring 2 fot. Hufvudet

rundadt och med kort nos, är 6^ t. långt och öi t.

bredt. Öronen 34- tum och hårpenslarna i
-I

t. Benen

höga-, framtassen 6 tum, skenkeln lO^- t. Bakfoten i O

t. Ögonen, som ligga i en hvit fläck, äro stora med

gul iris och aflång pupill , hvilken, då djuret dör, blir

stor och rund. Ögonöppningarna, som ligga snedt, äro

kring 1 tum långa, från ena nästet (ill det andra. Ögon-
locken hafva svarta kanter. JMorrhåren hvita, sitta på
3—4 rader af svartaktiga punkter. Nästibben bar, tvär

med en fåra nedåt i öfverläppen. Framfötterna hafva

ö tår^ de två mellersta lika och längst, sidotårna nå-

got kortare, äfvcn lika^ tummen sitter högt på insidan

af foten. Bakfötterna hafva 4 tår
5

alla tårna väpnade
med krökta, uddhvassa, hoptryckta, hvitaktiga klor.

Honan har 3 par spenar, af hvilka ett par ligger

innanför ljumsken, ett par under magen och ett par
framom bröstet.

Alla Loar äro om sommaren mer rödbruna, om
vintern mer grå, samt om hösten och våren stickelhå-

riga af dessa färger. Således: fallen om vintern är mer

yfvig, utstående, fin och mjuk af hvitgrå, brungrå eller

gråbrun färg. Skiljas håren, så befmnes fallen, från ro-

ten till tre fjerdedelar af sin längd, brun och i spetsen

hvitalvtig.
— Om sommaren är fallen mer brunaktig,

stundom helt rödbrun korthårig, mer sträf och stun-

dom med tilltryckta hår. Nosen ofvan brunaktig med
korta tilltryckta hår och ett smalt kort svart streck på



124 noi-DJuii.

hvardera sidan. Frän utsidan af Ögat går ett brunt eller

svart streck ned ufver kinden. PoUisongerna [håren på

kinderna och nedvid undra sidan af strupen) temligen

långa, hvitaktiga med en stor svart fläck. Öronen spet-

siga, på utsidan ljust askcgrå, med svarta kanter och

spets, som slutas med en svart hårpensel. Kroppen
under hvit med glesa syarta fläckar, mest vid färggrän-

sen. Benen synas tjocka, fötterna korta, breda, runda.

Ett svart tvärstreck på insidan af öfverarmen. Svansen

^

jemtjock slutas trubbig med yttre hälften eller två fem-

tedelar helt svart
5 öfriga delen ofvan af ryggens färg

jrned 4—6 mer eller mindre tydliga mörkare tvärstreck.

Ungarna likna de gamla i sommardrägt, men teck-

ningarna äro merendels mindre tydliga.

Denna djurart förekommer hos oss' under tre be-

stämdt skiljbara färgteckningar, hvilka lätt kunna anses

för skilda arter:

1) Kattlo CFelis cervaria Tem. et NiLSSv).

Kroppen tecknad med tydliga rent svarta fläckar,

som pä ryggen bilda tre längsgäende rader.

Synonymi: Felis cnuda truncata corpore albo maculalo ,

Kattlo. Lin. Faun S. p. 5. n. 11. — Felis LynculaBiiin.
i NiLSSis Skand. Fauna 1. s. 1 4 (efter ett litet och stym-

padt exemplar).
— Felis horealis Tiiunberg Vet. Akad.

Hand). 1815. sid. 80, samt Mus. Thunhergian. i Upsala (der

en uppstoppad Lo af denna färgteckning i vinterdrägt är

med Thunbergs egen hand påtecknad:
'''' Felis borealis a^^J.— 1 samma Museum linnes ett annat exemplar med sam-

ma färgteckning, men i öfvergång frän sommar- till vin-

terdrägt och med })äskrift :

"
Felis Lynx 9 d\ Mus. Fors-

berg.'''
— Felis cerrarin Te.m.m. Monogr. de Mammal. L

p. 106. — NiLss. lllum. Fig. 1. Iläft. pl. 1 och 2.— Keyserl.

et Blås. Wirbelth. 1. p. XVIII och 62, der synonymien
af min Fauna är felaktigt anförd.

Anmärkn. 1): Afl. Professor Tiiunberg är således den förste

som, redan 1815, beskrifvit här ifrågavarande Lo såsom

egen art med specifikt namn och kallat honom Felis bo-

realis : en benämning som vår Kattlo, i fall han utgjorde

^
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cn egen art, således rätteligen borde behälla, oaktadt

Temminck '\'2 år sednare, uti sma'"Monographies åe Mam-

malogie I. p. 106, kallat samma form Felis cercaria och

p. 109. tilldelat namnet Fel. boreaUs åt en helt annan

form, som, derest den verkligen förekommer i Sverige,

ej kan vara någon annan än Varglon i en drägt, som ej

är ren vinterdrägt; och troligast ha de skinn Hr Tem-

MiNCK undersökt, tillhört unga djur: deraf deras mindre

storlek och svansens korthet. (Se nedanför).

Anmärkn. 2): Plinius omtalar i sin Hist. Nat. Lib. VIII. Gap.
XIX. och Gap. XXII. att vid Pompeji Magni skådespel vi-

sades för första gängen i Rom en djurart, som han kal-

lar Chaus och Lnpus cervarius, och som hade Vargens

skapnad (storlek) och Pantherns fläckar. Denna i Rom
okända djurart sades vara kommen frän Gallien och kallas

i sitt hemland liaphius *;. Alla som commenterat Plinius,

komma deri öfverens, att han ined Lupus cervarius me-
nat en Lo; och för min del tager jag för gifvet, att han

menat Kotlloen. En samlare af zoologiska curiosa, med
Pli.mi brist på systematisk underbyggnad, kunde svårligen

mera kort och naivt beskrifva Kattloen än i de fyra orden :

effigie lupi, pardorum maculis. Ty Kattloen är den Lo-

form, som i storlek kommer närmast Vargen, och, som
likt Panthern, är tecknad med de tydligaste fläckar. I syn-
nerhet af denna anledning ,

har jag kallat den Felis cer-
• varia. Det enda man kan invända är, att den Lupus
cervarius, som ^visades vid skådespelen i Rom, hade kom-
mit frän Gallien, der nu mera inga Kattloar finnas. Men
man bör erinra sig (det äfven Buffon anmärkt p. 234)
att Romrarne under namn af Gallien innefattade mänga
nordiska länder, och att sjelfva Frankrike troligen var långt

kallare då än nu. En djurart, som nu lefver i det sydligare

Sverige, sä långt de stora skogarne sträcka sig (t. e. ända

ned i Småland), kan alltför väl på Pompeji tider hafva

lefvat i Germanien och Gallien, som voro fulla med vilda

och täta skogar.
Jonston berättar i sin Hist. Nat. I, p. 121, efter Gesner,

(som förmodligen tagit det annorstädes ifrån) att i Helsing-
land i Sverige finnas Loar, som åt ryggen äro tecknade med

'
*) Någon har yttrat, att detta vore en latiniserad förändring

af ordet Räf, likasom Alchis af Elk
,
Urus af Vre, Bison af

Wisenl o. s. w.
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vackra svarta fläckar, och som kalkis Ratlluchs — tyd-

ligen tryckfel för Katt-luchs
,

d. ä. Kattlo. I Hälsingland
träffas kattlon ännu, icke just sällsynt.

2) "Varg-lo CPelis virgata Nilss.).

Kroppen beströdd med smärre, mer eller mindre,

otijdliga,
bruna eller svartaktiga fläckar, samt långs ät

ryggen tecknad med tvä tättstdende svarta streck.

Synonymi: Felis virgata Nilss. Illum. Fig. till Sk. F:nal. H.

pl. 3. (i ^'interdrägt) pl. 4 (i ren sommardrägt).
— Fe-

tis vulpinus Thunb. (enligt ett exemplar i sommardrägt
i Ups. Mus. — Felis borealis Thu.nb. enligt ett exempl.
i vinterdrägt i samma Museum, pätecknadt af Thunbergs
hand. — I fall Temmincks Fe/^s 6or^fl//s Monogr. 1. p. 109.

verkligen är Svensk, som han uppgifves vara *), sä an-

ser jag den utgöras af unga skinn af denna form med
otydliga ryggstreck.

Anmärkn.: Dä "jag i 830 skref texten till 'Illum. Fig.^' I. Haft.

hade jag ännu ej träffat någon hona af denna form eller

hanne af förra. Detta lärer vara orsaken att en Jägare
och Zoolog antagit, att de utgjorde skilda kön af samma
art och att blott följande var skild art. Sedermera har

jag äfven sett hannar af förra och honor af denna form,

3) Räflo CFelis Ujnx Lin.).

Kroppen utan fläckar och streck; skenklarna och

benen smäfläckiga.

Synonymi: Felis Lynx Lin. Faun. Sv. p. 4. n. 10. — Retz.

F:na p. i 7. n. Ii!. — Nilss. Skand. F:na, p. 8. — Lynx
BuFF. Rist. Nat. Tom. IX. tab. 21, och derefter : der Lnchs
ScHREBKii Säiigth. \\\. p. 408. tab. 109. — Schinz Synops.
Mamm. I. p. 450. — Fel. Lynx Thunb. Mus. Ups.

—
Räflo

NiLSS. Illum.'Fg. L pl. 5.

Anmärkn. 1): 1 Synonymien af Loarna har tillkommit en un-

derlig konfusion. Hvar och en som närmare undersöker

våra Loar, hvaraf ett stort antal årligen fångas eller skju-
tes i mellersta och norra Sverige, skall snart finna, att

de förekomma med de tre olika färgteckningar, som jag fram-

*) Enligt Temminck p. a. st. kallas Loskinn, af denna form,
i pelshandeln (i Frankrike ?) Loup cervier de Canada ou Lynx
de Suéde.
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Ställt på planscherna 1 till 5 uti ''Illum. Fig:r tillSkand.

F-na/" och det ar ganska säkert, att om Fel. cervaria

Tem. är skild från Fel. Lynx Lin., sä är Felis virgala Nilss.

skild från begge. Antingen utgöra vara Loar tre arter,

eller blott en enda. Utgående från denna synpunkt skall

jag granska hit hörande Synonymien uti: Die Wirbellhiere

Europas von Keyserl. u. Blasius'' ett verk som i origi-

nalitet och grundlighet intager ett utmärkt rum bland nyare

Zoologiska skrifter. Sid. XVIII förekommer följande: "n.

123 Fel. Lynx Lin. Felis Lijncula Nilss. Skand. F:na" —
Det synes mig dock vara lätt att inse, att den af mig
besknfna Fel. Lyncula med sina "runda svarta fläckar på

hvitaktig botten, på rygg, sidor och ben" hörer till den
•

färgteckning som Temminck sedermera, och jag efteråt

med honom, kallat Felis cercaria, ehuru jag glömt att

uti Illum. Fi(j:r upptaga mitt förra synonom.
— "n. 124

Fel. cervaria Tem.m. Monogr. Fel. virgala NiLSS. Illum,

pig /i;! .— Det är dock tydligt för hvar och en som ser

mina planscher, att min Fel. cervaria
\}\.

\ och 2 är Tem-

MiNCKS Fel. cervaria ,
och att min Fel. virgata pl. 3 och

4 är derifrån till teckningen väsendtligt skild.

Anmärk?!. 2): Både i äldre och nyare tider har frågan varit å

hane bland Jägare och Zoologer, huruvida våra Loar ut-

göra en eller flera arter. Bedan Linné antog, vid förfat-

tandet af sin Fauna Svecica ,
att Kattlon var skild från

Varglon, ehuru han ej gaf den något specifikt namn. Hans

''''Kattlo: Felis corpore albo, maculato'^ är påtagligt sam-

ma djur som sedan blifvit kalladt Felis borealis afTnuN-

BERG
,

F. Lyncula af Billberg och F. cervaria af Tem-

minck. Men det är dock säkert, att hos våra Loar före-

komma icke blott 2, utan i sjelfva verket 3 bestämdt olika

livréer; och lika säkert är, att frågan huruvida dessa ut-

göra eller icke utgöra skilda arter, ej kunnat bestämdt

utredas, förr än man först fått dem alla tre fullständigt

beskrifna och aftecknade. Detta har först skett genom
''Illuminerade Figurer till Skand. Ftna.'''

Sedan detta skett hafva flera vetenskapligt bildade Jä-

gare företagit undersökningar i ämnet. Åtskilliga iakttagel-

ser hafva tid efter annan blifvit offentliggjorda af Hr Hof-

Jägmästaren af Ström, Hr Prosten Ekström, Hr Mesch

m. fl.
;
och sednast har Hr. Mag. v. Yhlen, efter att i Up-

land och Östergötland hafva skjutit och undersökt ett

stort antal af dessa rofdjur, derom vänskapsfullt medde-
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lat mig sina erfarenhetsrön, af hvilka jag här, med hans

tillåtelse, vill anföra följande korta sammandrag:

Under vintren 1844 fälldes i trakten kring Upsala 22

Loar, af hvilka Hr v. Yhlcn undersökte 18. Vid Sjö egen-
dom i Upland falides af Baron J. Baner S.nc kullar, hvar-

af den första bestod af 4 Loar, deribland hannen, den

störste Lo Hr v. Yijlen någonsin sett, var till tecknin-

gen en Räflo, Illum. Fig. pl. 5; honan något mindre var

äfven Räflo. Af ungarne var den ena hanne, den andre

hona. Begge hade de smala ryggstrecken som antyda

Varf/lon.
— Dessa Loar hade hela sommaren och hösten

uppehållit sig pä en ö i Mälaren, der de fällt får och

kalfvar samt harar i mängd. De jagades pä isen i land

och fälldes i språng, då modren och ena ungen skötos

på samma gång, en med hvardera bösspipan. Att de

utgjorde en familj synes äfven deraf, att 14 dagar före

sista jagten blef hannen frånjagad och följd tvä dagar

långt bort, men återvände efter en vecka till ön igen.

Den andre kullen bestod af 3 Loar, nemligen en gam-
mal hona och tvä unga. De drefvos två dagar utan att

skiljas åt, och gamla honan öfvergaf ej den skogsbacke,
der ungarna träat, oaktadt ett bomskott bordt dertill ha
förmått henne. De hade också lång tid förut och många
gånger pä vintren ringats, då der städse voro 3 inspar,
1 större och 2 mindre. Honjn befanns vara Varylo (Fel.

virgata Illum. fig. 3), med breda ojemna ryggsti^eck och

en kort svart spets på svansen. Den ena ungen hanne, hade

Varglons ryggstreck och kroppen beströdd med fläckar. Den

andre, hona, var en fullkomlig Rällo (Fel. Lynx).
— De öfriga

anförda erfarenhetsrön förbigår jag såsom måhända mindre

bevi.sande, utom följande, som jag anser vara fullt afgörande :

Mot slutet af December 1844, då en god spårsnö fallit,

skjötos pä Junåkers
Häjj^ads allmänning å Kolmården 3:ne

Loar af Hr v. Yiilen och en skogvaktare vid namn Skogman.
De utgjordes af en gammal hona och två ungloar. Att

dessa tillhörde en och samma familj och voro modren
med sina begge ungar, är uppenbart af följande: de vo-
ro tillsammans när de uppskrämdes, och dä, efter en kort

diift, ungarna träade och nedskötos, flydde ej honan från

skogshultet, utan fälldes från ett berg, der hundarna ställt

henne. På spårsnön upptäcktes att de varit tillsammans

hela natten, ätit af samma hare och legat under samma
rothvalf då de uppstöttes. Härtill kommer att Skogman
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hade flere gånger midt under sommaren sett de dä små

ungarna följa modren under drefvet. Således kan ej

vara något tvifvel att den gamla honan var modren till

de besge ungarna. Den 2;amla honan befanns vara en

Kattlo [Felis cervaria), fullkomligt lik planchen \. fig.

1. uti ''Ulllim. Fig. till Skand. F.tia.''^ Den ene ung-
lon, som var hona, var till teckning och grundfärg en

Rä/lo (Felis Lynx lllum. Fig. pl. 5) ;
den andre unglon ,

som ^ar hanne, liknade mest en Vorg'o [Fel. virgata
lllum. Fig. pl. 3) således representerade denna familj alla

tre formerna.

Genom dessa erfarenhetsrön synes mig frågan vara

fullkomligt afgjord, att vi icke hafva mer än en Loart i

Skandinavien [Fel. Lynx Lix.), och att således namnen
Fel. cervaria, horealis, virgata, m. fl. böra utstrykas ur

listan af artnamn och endast bibehållas som benämnin-

gar för tillfälliga färgteckningar *j.

Detta är också öfverensstämmande med de osteologi-

ska undersökningar, jag i sednare åren haft tillfälle att

anställa. Genom fleras, isynnerhet Hr Löjtnant Ugglas

och Hr Conservator Mesches meddelanden, har jag kom-
mit i tillfälle att jemföra ett mycket stort antal skallar

af Loar i olika ålder och af begge könen. Utom de olik-

heter, som åldern företer, har vid denna jemförelse en-

dast visat sig, att hos gamla hannar är nosen något mer

utdragen, hos honorna är den kortare och hufvudet nå-

got bredare. I öfrigt förete de inga skiljaktigheter.

Anatomi: Skallen: Längd till frambrädden af nack-

hålet 4 t. 6 1.
— till bakbrädden af condyli 5 t. 2

lin. — till benkammen bakom fossa gleiioidalis 3 t. 7 lin.,

*) Då det således, genom våra bildade Jägares och Zoo-

logers i skogarne hemtade erfarenhet, är påtagligt ådagalagdt,
att dessa så olika stora och med så olika färger f rsedda Fe-

lis-arter, som ka. tion, varglon och räflon, utgöra blott tillfäl-

liga former af en och samma art; sä kunna vi häraf med
temlig visshet sluta

,
att en stor del af de exotiska felisarterna

komma, vid en noggrannare pröfning, att reduceras. Detta kom-
mer utan tvifvel att gälla om åtskilliga mindre kattar i södra

Amerika; och jag tvitlar äfven att den sydeuropeiska Felis

pardina är annat är en form af vanliga Loen. Dock — det-

ta bör närmare undersökas.

Skandijus Däggdjur. 9
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— till frambrädd. af orbita 1 t. 7 lin. Största bräd-

den öfver kindbågarna 4 t. 2 lin. Öfra konturen starkt

bågböjd med en liten sänkning Öfver näsan, emedan

näsbenens framända är något uppböjd. (Stundom äro

de räta och ingen sänkning märkes). Näsbenen, (fram-
till hvartdera hvälfdt, tvärt, slutas med en lång spets
från utsidan) gå lika högt upp som käkbenen, stundom

litet högre. Mellan näsbenen och käkbenen går upp-
ifrån en nedstigande spets från pannbenet, och ned-

ifrån en uppstigande från mellankäksbcnetj men dessa

spetsar mötas vanligen icke, (någon gång stöta ossa in-

termax. sammans med os frontis), utan lemna mellan

sig ett rum, der käkbenet omedelbart stöter till näsbe-

net. Foramen infraorbitale verlikalt-ovalt
^
sömmen mel-

lan os zygomat. och maxill. ligger deröfver, mycket nä-

ra brädden af Orbita och aflägsen från nämde foramen.

Orbita rundad (stundom något mer oval) med främre

brädden snedt rät: denna brädd, sedd från facialsidan,

bildas 1 oafljruten följd af os frontis, os lacrymale och

zygomaticum (stundom af os frontis, maxill. och zygo-

mat.), och blott framför foram. lacrym. är den genom
ett hak afljruten. Suturen mellan os lacr. och os maxill.

super, ligger således framtill på ansigtsdelen, och os la-

crym. har således en ansigtsyta och en knöl på margo

orbitalis, och bakom denna en fåra öfver foram. lacrym.

(Stundom har os lacrym. ingen ansigtsyta ,
och den

otydliga knölen på margo orbit. tillhör os maxill. Satu-

ren mellan detta ben och os lacrym. ligger då bak bräd-

den i fåran öfvt^.r foram. lacrym.). Intet spår till os pla-
num i orbita vid föreningen af os front.

,
os lacrym.

och pålat. Dessa två sistnämnda ben stöta omedelbart

till hvarandra och ligga der emellan os frontis ooh ma-
xill. Pannbenen ofvan något konkava med mycket långa

processus postorbitales (hos yngre mer konvexa med
mindre långa process, poslorb.). Crista sagittalis baktill^

der den stöter sammans med crista occipitaliS; äfven
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som denna
j mycket hög och tunn. Kindbågen böjd.

Pålatum platt ^
litet konkav

5
foramina incisiva ovata^ lig-

ga mest i ossa intermaxill, och blott bakre, mer breda

och tvära margo utgöres af ossa maxillaria. Foramina

palatina ligga bakom sutura pålat. Margo posterior pa-
lali tvärt afrundad med ett litet hak i midten. Bulla

ossea stor, med en mer eller mindre tydlig fåra långs

yttre tredjedelen, och blott framtill tydlig. Underkäken:

undre margo af dess pars dentaria nästan rät
5
stundom

mer konvex mellan innersta och näst innersta tanden
5 pro-

cess, angularis går lika långt tillbaka som process, condyl.

Öfriga Skelettet: Yertebrae dorsi 13, lumbares

7, sacral 3, och caudal. 16^ Costas 13 par, neml 10

vercB och 3 spurise. Sternum består af 8 i rad lagda

smala benstycken. Atlas: har flyglarna breda helt tvär-

ra, bredd 21 t. 1 lin.
5

Axis längst 1 t. 1 lin.
,

dess

processus odentoideus , trind, afsmalnande och pro-
cess, obliqui anter. konvexa, starkt bakåtböjda, prosess.

spinos. en lång tunn benkam, som sträcker sig längst

framåt, med kortare, smalare spets bakåt. Hos alla föl-

jande vertehrce colli utgöra processus transveri en långs-

gående nedåt rigtad benlamell, som utvändigt har en

bakåt rigtad benspets, hvilken på de bakerste synes
bred och trubbig: det 7:de har blott benspetsen. Pro-

cessus spinosi hoptryckta, de bakre något högre. Ver-

tehrce dorsi för costae verse ha höga men spensliga pro-
cessus spinosi. VertebrcB lumbares ha långa platta lie-

formigt framåt rigtade spetsiga prosess transversi. Bef-
benen smala, trinda, blott de främre mot nedra ändan

något breda. Främre extremiteterna: Scapula: längd 4 t.

6 I, bredd 2 t. 6 lin., halfcirkelformig med en flik på
crista öfver roten af acromion, hvilken utgör en tunn

spets. Bäcknet: längd 5 t. 3
1.,

ossa ilium jembreda^
foramen obturator. atlångt-ovalt. Os humeri längd 7 t.

1 1.,
har ett aflångt hål i inre brädden Öfver caput in-

ferius. Ulna 8 t. 2 1. och radius 7
t.,

helt skilda
j
ra-

9»
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dii ändkavitet ovalj ulna långs utsidan konkav. Femvr
8 t, 6.

1.;
trochanter major lika hög som caput ^

arti-

culalionsfåran för knäskålen bred^ jembred, med smala

bräddar. Tibia 9 t. och Fibula S^- t.,
helt skilda. •

Vistelseort och lefnadssntt: Detta grymma rofdjur,

det enda till tigerslägtet hörande vilddjur i våra sko-

gar^ förekommer i de flesta landskapen på den Skan-

dinaviska halfön. Talrikast förekommer det i Svea Rike

och Norrland; såsom i Upland, Södermanland^ Yermland

och Dalarna m. m. Åt söder träffas det,, ehuru i mindre

antal, genom Östergötland, Småland och ner i Blekinge.

Någon gång, men ytterst sällan, skjutes under löptiden

en eller annan Lo i Skånes nordligaste bergiga och sko-

giga trakter
j

i Södra Skåne
,
der dock Vargen stundoni

infinner sig, visar Loen sig aldrig. At norr finnes Lo-

djuret långt upp och förekommer i stort antal ännu i

Helsingland ,
Dalarna och Jemtland

5
dercmot synes det

vara mer sällsvnt i Ano:ermanland och Yesterbotten : i

södra Lappland förekommer det sällan och, så vidt jag

vet, aldrig i norra Lappmarkerna. Afven äro Loar säll-

synta i fjälldalarna i Norrige, der de dock omtalas t. e.

i Hallingdalen ända upp till Aal. På fjällen har jag al-

drig hört dem omtalas
j

inom polcirkeln förekomma

de icke.

Loen har sitt stamhåll i täta och bergiga skogar,
der han finner passande gömställen och tillgång på rof.

Så länge denna finnes, qvarblifver han i den trakt han

en gång valt sig, om han ej derifrån blir bortjagad,
hvarefter han dock merendels återvänder så länge till-

gång^ på föda förefinnes. jMen är det vilda i trakten

utrofadt, så stryker han kring, tills han finner en an-

nan passande jagtpark, der han fäster sin bostad och

qvarstannar så länge villebrådet räcker. Under löptiden

stryker han dock vidare omkring , men återvänder der-

efter till den trakt, från hvilken han först utgått. Van-

ligen träffas honan med sina ungar i samma trakt, och
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merendels vistas äfven hannen i deras grannskap. Hela

familjen uppehåller sig i samma trakt under sommaren,
hösten och början af vintren, tills parningstiden inträf-

far
,

då de gamla bortdrifva ungarna ,
hvilka derefter

välja sig en annan jagtmark och ej vidare träffas till-

sammans med de gamla. Blir ena maken dödad, så

ersattes merendels förlusten genom en yngre 5
hvarföre

man ej sällan träffar en gammal hona tillsammans med
en yngre hanne^ och tvärtom. Detta är också orsaken

dertill, att då en af sällskapet omkommit, lemna de an-

dra ej trakten, ulan qvarstanna och jaga der, hksom
förut.

Om dagen ligger Loen merendels stilla,
så framt ej

hungren tvingar honom att söka föda, eller han af menniskor

eller hundar blir uppskrämd. Han hvilar då stundom i en

bergsskrefva eller på annat doldt ställe
5
merendels läg-

ger han sig dock på en upphöjd plats, en bergsknall,
eller en större sten omgifven af buskar, hvarifrån han

kan se om någon fara holar eller något rof nalkas.

Afven om natten ligger han vanligen stilla i en bergs-

klyfta, under stenar, vindfällen eller ett ro thvalf. I skym-
ningen och i gryningen är han mest i rörelse och ströf-

var kring för att söka rof. Sedan han ätit sig mätt,

lägger han sig att sofva tills hungren eller någon på-
kommen fara väcker honom. Uppstötas de gamla Loarna

med sina ungar af jagthundar, så söka ungarna meren-
dels snart sin räddning genom att klättra i träd

5
de

gamla söka undkomma .genom språng,' och hannen gör
då ofta ganska långa utfarter. Stundom förföljes han

derunder i flera dagar innan han fälles. Honan stannar

merendels qvar i den trakt, der ungarna träat. Äro
hundarna goda och förfölja spåret med ifver, händer

merendels förr eller sednar€ att de ställa Loen, d. v.

s. nödga honom att framom en sten, en trädstam el-

ler dylikt stanna och sätta sig till motvärn, der hun-
darna då göra ståndskall, hvarigenom jägare^n får
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tillfälle att skynda fram. Loen, med hundania kring sig^

hväser spottar och kastar tassarna åt höger och venster.

Blir en gammal Lo ofurmodadt uppstött af starksprung-
na hundar och ser sig ingen utväg stt komma undan,
så antingen ställer han sig genast till motvärd, på sätt

redan blifvit nämdt, eller springer han upp i träd, för

att der undgå sina förföljare j ty Loen har förmåga att

gå upp ,
äfven på raka grenfria stammar. Detta inträf-

far äfven sedan han länge blifvit jagad och börjar tröttna.

Uppkommen i trädet lägger han sig långs åt en gren
och ligger der orörlig, under det hundarna ställa sig

under trädet och stormskälla. Sjelfmant går Loen väl

aldrig i träd och ännu mindre hoppar han bland gre-
narna i trädens kronor, för att der jaga ekorrar och

mårdar, såsom man föregifvit. Då han nedstiger, går

han, hkasom Björnen, baklänges.
— Loen har liksom

Katten vanan att krafsa Öfver sin spillning och sin urin.

Födoämnen: Dessa bestå uteslutande af varmblo-

diga djur: däggdjur och foglar, och mest af sådana som
han sjelf dödar. Om vintren går Loen stundom på

åtlar, men endast då de äro friska och då hungren

tvingar honom, af brist på lefvande rof. Finnes sådant

att tillgå, lemnar han åtlarna orörda. Han jagar mest

i skymningen och gryningen. Han smyger sig då om-

kring tyst och utan buller, för att upptäcka ett rof,

eller också, om det nalkas honom, lägger han sig dold

i försåt och låter det komma sig så nära, att han med
3—4 starka språng kan gripa det. JMysslyckas detta

försök, så förföljer han ej vidare, utan drager sig tyst

tillbaka i sitt gömställe, eller ock smyger han sig åter

omkring för att upptäcka nytt rof. Lyckas han att un-

der sina häftiga språng ertappa sitt byte, så hugger
han de uddhvassa krökta klorna i dess rygg, kastar

det omkull på marken rifver upp halspulsådrorna och

dricker det varma blodet, som utgör dess läckraste

kost. Derefter upprifver han bröstet och förtär de
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blodfullaste delarna: hjerta^ lunga och lefverj
och om

detta icke mättar honom
^

förtär han äfven mer eller

mindre af köttet. Mindre djur, såsom harar och dy-
likt förtär han oftast med hull och hår. Jag har flere

gånger under vintertiden träffat här, ben, klöfvar och

klor af harar, getter o. s. v, i magen hos de Loar,

jag Öppnat. I en äldre Lohona, som blef Öppnad i

Februari, träffade jag c|varlefvor af en yngre Lo, som

sannolikt varit hennes egen unge. Stundom, då harar

finnas i mängd, förtär Loen blott de blodfullaste de-

larna och låter ligga eller nedgräfver det Öfriga i snön.

Han synes sätta särdeles värde på harkött, hvarföre

han sällan Öfvergifver en trakt, så länge der finnes en

enda hare.

Träffar Loen en flock får eller getter i skogen,
så dödar han ett stort antal inpan han börjar frossa,

och han dödar alltid långt flera än han kan förtära.

En egenhet i dessa glubska rofdjurs skaplynne är,

att om de, hvilket stundom händer då de om natten

smyga omkring efter rof, oförmodadt hoppa i fällor, ur

hvilka de ej kunna komma ut, så förlora de i Ögon-
blicket hela sitt grymma mod och anfalla ej de djur,

med hvilka de befinna sig instängda, äfven om dessa

äro alldeles värnlösa *}.

Fortplantning: Loarna para sig i slutet af Februari

eller i Mars och honan föder sina ungar i Maj eller

*) Under Jultiden 1829 hade en ung Varglo hoppat in i

Hr HER^'DAHLs räfgärd vid Stenbrottet nära Stockholm. Då
han fann sig instängd, sökte han blott komma ut, genom att

klättra upp för brädplanket. Men räfvarna krupo dä fram ur
sina gömställen och anföllo honom, drogo honom baklänges
ned och ihjälbeto honom. Man har äfven exempel på att Lo

hoppat ned i fårhus och ej en gång vågat angripa fåren, se-

dan han funnit sig vara instängd. Jemf. Ekströms Beskrif-

ning öfver Mörkö Socken, sid. 15. — Stundom träffas Lon
inne i byar och städer, Jemför Jäg. Sällsk. Tidskr. 3. s.

78L
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första hälften af Juni. Hon sätter oftast %, någon gång
3 ungar^ i q\\ bergskrefVa, under stenar eller en tät

buske. De ligga dock ej länge i lyan 5
snart ströfva de

omkring med modren^ och då hon aflägsnar sig eller

någon fara påkommer^ springa de upp i träd.

Jagt *J : Om sommartiden- anställes sällan Lojagt
och nästan endast då man fått underrättelse, att Loen

rifvit något tamdjur i trakten. Om vintren på sno är

Lojagten vida säkrare. Då man funnit ett Los()år, hvil-

ket kännes lätt frän vargspår dcrigcnom att det är all-

deles rundt och saknar alla tecken efter klor, söker

man att på vanligt sätt ringa eller holma djuret, genom
att gå omkring de höjder, der man förmodar att det

ligger. Sedan det är ringadt, utställa skyttarna sig,

hvarefter en eller två följa spåret med hundarna koi)p-

lade, tills man trätlar stället der Loen legat, hvilket

kännes på 3—4 språng, som han gjort till sitt läger.

Genast släppas hundarna, som^ ifall de äro nog stark-

sprungna, vanligen inom en timme antingen sätta ho-

nom vid en sten, trädstam e. cl. eller drifva honom i

träd. Jägaren skyndar fram då han märker hundarnas

ståndskall
j
men innan han skjuter Loen, gör han säk-

rast att koppla hundarna, ty rusa de på en sårad Lo,
blifva de merendels illa tilltygade af hans klor. — Af-

ven jagas Loen genom Hundskall på det sätt, att sedan

djuret är ringadt, utsattes dref-folk försedda med ge-

vär, kring den skogsbacke, der" det ligger. Derefter

går en eller Jlera jägare med kopplade hundar efter

spåret. Så snart Loen märkes vara på benen, släppas

hundarna, som drifva djuret antingen mot jägarne eller

upp i något träd. — Afven kan Lo skjutas för glugg

*) Hr Prosten Ekström liar i Tidskrift fur Jägare och

Natt/rf. 3:clje ui'g. sid. 782 egnat en egen Artikel åt detta

ämne; äfven har Hr Brukspatron Grill alliandlat sanima äm-
ne i samma Tidskr. 2:dra Arg. sid. 465.
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på åtelj så länge åtelii är frisk besökes den af Loen,

ej blott om natten^ utan äfven om dagen, och skräm-

mes han bortj kommer han snart tillbaka. — Att

fånga Lo i Lo-bds lärer mest brakas i Jemtlandj åt-

minstone har jag ofta sett Loar derifrån, fångade i

bås. Lobäset, som bygges på platt stengrund i skogen_,

är en stor aflångtfyrkantig bur, hvars tre sidor äro upp-
förda af timmerstockar och den fjerde, som är en af

gafvelsidorna ,
lemnas Öppen till ingång för Loen. Öf-

ver buren ligger en flake, äfven gjord af timmerstoc-

kar och fästad medelst ett tvärträd öfver den gafvel-

vägg, som är motsatt ingången. Denna fiake eller luc-

ka uppgillras så, att då Loen inkommit, nedfaller den

och tillstänger ingången bakom honom. Huru Lobåset

bygges och uppgillras se C. G. Sciiöldbergs beskrifn. i

Jägars-Sällsts Tidskrift i:sta Årg. sid. 300. Schöld-

berg brukar till bete ett uppstoppadt harskinn. Eljest

brukas ofta en dödad fogel, en Spillkråka e. d. som

hänges inne i båset. — Med Sax fångas äfven Lo.

Också Vippsnara begagnas.

Nytta och Skada: Skinnen af Loar, som skjutas

under vintren, hafva i pelshandeln ett högt värde. Ju

kallare de trakter äro, i hvilka Loen finnes, desto vack-

rare blir han, och i början af året är hans fäll mest

hårrik, silkeslen och glänsande. Mest värderas de Lo-

skinn, som, på en silfvergrå i violet skiftande botten,

äro beströdda med rent svarta fläckar. Dessa skola,

enligt TivMMiNCK, i den stora verldshandeln betalas med
40 till 65 R:dr Sv. B:ko. (Hos oss betalas de knap-

past med mer än i O— 12 R:dr B:ko). De flesta vackra

Lo-skinn afsättas till China, der de skola vara mycket

eftersökta, och nyttjas till muffar och andra foderverk.— Den skada Loen gör, kan inhemtas af artikeln fö-

doämnen.
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2:dra Familjen: Illerdjur (Mustelina). Se sid. 102.

Anmärkn.: Det förtjenar anmärkas att, med undantag af

gruppen Veslor bland lllerslagtet , hafva alla, till lller-

djuren hörande arter, en mörkare mest svart färg på
ben och svans, och några derjemte på undre kropsdelar-
na t. e. Gulo borealis ,

Mustela putorius och Lutreo-

la, Martes foina och sylvestris, samt Meles Taxus. Hos
Uttern är färgen lika ofvan och under.

Jerfslägtet (Gulo Storr.).

Hufvudet: äggformigt med tjock och trubbig nos , märk-
bar sänkning framom ögonen, små ögon och kor-

ta afrundade öronen^

Kroppen : undersäftsig , länglagd; benen korta med litd-

na fotsidor och 5 tär, väpnade med hoptryckta,

krökta, spetsiga klor.

Svansen: något längre än hufvudet, och mycket yfvig.

Tänderna: något skräfliga; framtänderna hoptryckta, nå-

got litet naggade; hörntänderna med kant kaktill

och inåt framtill Knöltanden ofvan tvär, föga bre-

dare inåt än utåt ,
nära dubbelt så lång pä tvärs

som på långs, dock mindre (f) på bredden än

roftanden är lång;
— nedan liten rund. Boftan-

den nedan utan knöl invändigt, men med en liten

knölig del baktill, ofvan med två spetsar, den ba-

kre pä tvärs tillskärptj den främre med en ur-

gröpt sluttande yta framåt och en häl inåt; mel-

lantänderna ofvan 3, nedan 4, den främsta liten,

rund, trubbig.

De djur som hora hit äro de största och starka-

ste bland lUerdjuren^ de komma till tandbyggnaden när-

mast lllrarna, ehuru de hafva samma antal mellan-

tänder som JMårdarna. I skaplynne och lefnadssätt kom-
ma de närmast lllrarna.

De hafva sitt tillhåll i skogarna och på fjällen; der

de anställa stora nederlag bland djur och foglar.
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Här finnes i Europa ej mer än I art:

tierf [Gulo borealis).

Artm. Längs ryggen en svart spegel, omgifven pel si-

dorna Och baktill af ett brunt eller blekgult band;
ben och svans svarta.

Synonymi: Blustela Gula Lm. Faun. Sv. p. 5. — Syst. Nat.
\. p. 67. — Meles Gulo Pall. Spicileg. Zool. XIV. p. 2ö. —
-Bodd. El. I. p. 81. — PALL.Zoogr. 'I. p. 73.— Gulo bo-
realis Retz. Faun. p. 25. — Gloulon Buff. Hist. Nat.
XIII. p. 278. Supplem. III. p. 240. — Der Vielfrass
ScHREB. Säugth. 3. p. 525 t. i 44 o. 1 44 A. — Jwrv Gunner.

Trondhj. Handl. 5. p. 143 t. 3 f. 56. — Jär/" Ve tensk.
Akad:s Handl. 1773, p. 215, 222 och 230 t. 7, 8. —
Jerf Tidskrift för Jägare 1832 p. 280 med fig.

— Jerf
(Gulo borealis) NiLSS. Illum. fig. XIII. pl. 31. — Norr.

Arv, Erv, Björnserv (i vestra Norrige) ; pä andra stäl-

len: Fetefl ans, Jwro, Fjeldfros. Sv. Jerf, Gerf Filt

frass, fjellfrass; Fin. Kainppi , Kamppi-Karhu.

Beskrifning: Längden kring 3 fot, höjden 1 f. 3— 4 1. svans. 8 t. men med håren öfver 1 fot
5
hufvu-

det kring 7 tum långt, kring 5 t. bredt med kort och

tjock nos. Ögonen små med brun
iris3

öronen korta

runda, i kanten
hvitaktiga^ näsan temligen framskjutan-

de svart bar och med en perpendikulär fåra
5

näsbor-
rarna öppna sig framtill och ha nedtill utåt en smal
vik. Tärna 5, af hvilka 1 och ö kortast, 2 och 4

mycket längre, 3 längst, alla väpnade med hvita hop-
tryckta, krökta och skarpa klor.

Hela hårbeklädnaden grof och sträf, på nos, huf-

vud och underben mer liggande åt kroppen 5 på alla

Öfriga kroppsdelar långhårig utstående och yfvig^ isyn-
nerhet är svansen försedd med långa sträfva och yf-
viga hår

5
fotsulorna tätt ludna af sträfva yfviga hår.

Fallen består nemligen af två slags hår: en fin och
tät askegrå bottenull, samt långa sträfva raka och glän-
sande hår, hvilka dock Öro så täta, att de alldeles

skyla bottenuUen, samt äro på ryggen 2—3
t.,

och i



140 ROFDJUR.

svansen ända till 7—8 tum. Färgen: Nosen svartak-

tig, pannan och trakten mellan ögon och öron brun-

grå eller blekgrå, hjessan, halsryggen och ryggspegeln

svartaktiga, mer eller mindre svarta
j
men alla undra

kroppsdelar; hakan, halsen inunder och på sidorna, samt

benen, fötterna och svansen rent svarta
5

sidorna af

ryggen, stundom äfven af halsryggen, samt trakten mel-

lan "länden och svansroten gråbruna eller brungula j på

den svarta strupen och bringan har han stundom en

och annan oregelbunden hvit Häck.

Honan är mindre, dess ryggspegel är mindre stor

och mindre vacker, med bredare, blekare, gulaktig el-

ler hvilaktig infattning.

Ungarna likna mest honan.

AnmärJm.: Der finnes en märk-s^ärdig likhet, äfven i färgteck-

ningen, mellan denna och lUern; isynnerhet är den pä#

faUande om man lager en något ung lller till jemförelse;

man ser då alldeles samma färger pä samma kroppsde-

lar; till och med de hvita, hoptryckta, krumhöjda och

spetsiga klorna, som framsticka i de svarta fothåren,

äro på häda lika. Den enda betydliga skiinad man mär-

kei-, är att lllern har läpparna och hakan h\ ita, dä Jerf-
ven har samma kroppsdelar svarta; men till ersättning

derför har Jerfven fått en och annan hvit fläck på stru-

pen och bringan.

Anatomi: Skallen: 5 t. 5 lin. lång, 3 tum 5 lin.

bred Öfver kindbagarna 5
hela dess omkrets äggformig

med största bredden öfver bakre tredjedelen 5
nosen

kort tjock, lika bred som lång 5
öfra profilen bägböjd

med en märkbar sänkning öfver näsan. Ögonhålen små

med korta trubbiga processus postorbitales 5
foramina

incisiva atlånga, bakåt smalare. Hamuli pterygoidei

smala, jembreda, starkt böjda 5
buUa^. platta, med bred

platt hals och en utstående stark knöl bakom yttre ör-

öppningen. Foramina infraorbilalia vertikalt aflånga eller

ovala, nästan på lika afslånd från margo orbitalis och

alveolaris. Tänderna: se slägtcharaklererna. Öfriga Ske-
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lettet: Atlas har flyglarna mycket sneda (bredd baktill

3 t.) och med ett hål vid roten i bakre brädden
5
Axis

med process, spinos. framåt gående i en kam och bakåt

i en bred trubbig tapp. Ryggens process, spinosi hop-

tryckta trubbiga^ ländens process, transversi spetsiga fram-

böjda^ refbeneti smala blott vid ändan något breda.

Scapula (längd 4 t. bredd 2 t. 4 lin.) aflångt fyrkan-

tig med frambrädden nedtill bildande en nästan rät vin-

kel (dock sjelfva vinkeln afrundad) 5
fliken på spina sit-

ter bakom acromion, söm är rät och trubbig. Hume-
rus 6 tum, dess bräddhål stort, oval 1

5
tdna (6 t.) och

radius (5 t.) alldeles skilda. Bäcknet 5 t.
5

os ilium

utbredt och starkt konkaveradtj en tvär afsats bakom
fästet vid korsbenet. Foramen obturatorium stort ägg-

formigt, längre än symplujsis. Femur Q t. nedåt böjd 1
5

trochanter ej fullt så högt som caput. Tibia 6 t. 2 1.

och fibula 5 t. 6 lin., helt skilda. Astragalus med en

hals och ett tjockt halfrundt hufvud framåt. Os scaphoid.

bakåt konkavt, framåt konvext.

Vistelseort och lefnadssätt: Jerfven har sitt hufvud-

sakligaste stamhåll i fjälltrakterna uti Sverige och Nor-

rige 5
men derifrån sprider han sig till bergiga skogs-

trakter, som äro mer eller mindre aflägsna från de

egentliga fjällen. Så vidt jag, genom resor och skrift-

ligt erhållna underrättelser, kunnat inhemta, är Jerfven

talrikare i de nordöstra än vestra trakterna af Skandi-

naviska halfön. I det vestra Norrige är han dock tem-

ligen allmän i högfjällen, men förekommer sällan i de

bebodda dalbygderna. Han intager derstädes ungefär
samma trakter som Vildrenen, hvars farligaste fiende

han är. I öfra delen af Hallingdalen går han stundom
ned från fjällen och dödar får och getter i dalen.

I de Svenska Lappmarkerna förekommer äfven Jerf-

ven öfver allt och till icke ringa antal (BjOrkm.). Der

är hans egentliga stamhåll, men han visar sig äfven i

något sydligare trakter
j
han förekommer stundom i Gest-
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rikland och Upland^ och han skall finnas och fortplan-

ta sig i hela Vermland. Tillfälligtvis skall han äfven

någon gäng visa sig i Södermanland
j
men i de sydliga

landskapen, som utgöra Göta Rike, har han, så vidt

mig är bekant, aldrig visat sig.

I Lappmarkerna följer han Renboskapen under vin-

tertiden ned till skogstrakten och kustbygden, och återvän-

der med den, om våren, till fjälltrakterna 5
en och annan

stannar dock qvar, äfven under sommaren i kustbygden.
Jerfvens olika stamhåll i de nordöstra och vestra-

trakterna af vår halfö synes till någon del bero af Ren-

djurens olika vistelseort i begge dessa trakter. I vestra

Norrige, der inga Lappar utrotat Vildrenarna, förekom-

ma dessa ännu i stor mängd. De vistas alltid i hög-

fjällen der de om vintren beta lafvar. Om sommaren

gå de väl ned i gräsdalarna mellan snöfjällen och äta

gräs 5
men i den egentliga skogstrakten, nedstiga de,

aldrig. I Lappmarkerna deremot äro Vildrenarna långt

mera sällsynta 5
der förekomma deremot Tam-renar ;

dessa vistas endast om sommaren i fjälltrakterna j
om

vintren neddrifvas de i skogslandet j
och med dem föl-

jer Jerfven ned från fjällen. Jerfven har således på
Skandinavien ungefär samma region ,

som Vildrenen och

Fjellripanj han är mer fjälldjur än Björnen och ännu

vida mer än A'argen eller Loen.

Utom Skandinavien förekommer Jerfven i Finland,
uti de vidsträckta skogarna i det nordligaste europei-
ska Ryssland, och ännu talrikare i skogstrakterna uti

hela Siberien.

Jerfven är efter sin storlek, utan allt tvifvel ett af

Nordens glupskaste rofdjur, ehuru det ej kan nekas att

man fordom diktat allt för Öfverdrifna och löjliga berät-

telser om hans omåttliga glupskhet *J, Han eger efter

*) Dessa dikter häileda sig från dess missförstådda namn

Fjellfrass eller Filfrass, som betyder Fjellkatt (ty Frass är

Katt) hvilket man förbytt till Vielfrass, som betyder Storslukare.
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sin storlek, en nästan otrolig styrka och vighet. I sitt

lefnadssätt visar han mycken likhet med Loarna : lika-

som dessa smyger han sig krypande på rofvet så nä-

ra, alt han med några få spräng kan angripa och slå

det under sig: likasom dessa lefver han uteslutande af

färskt och friskt kött, och mest af djur som han -sjelf

dödat
j
och ändtligen liknar han Loarna deri, att då han

träfTar flei'a djur tillsammans t. e. en fårskock eller dy-

likt, dödar han det ena efter det andra så fort han

hinner, och ganska få undslippa med lifvet. De renar,
han dödar, ertappar han icke på det sätt, att han ge-
nom fortsatt lopp upphinner dem

5 ty det förmår han

icke, utan antingen på det sätt, att han kryper och lig-

ger på lur till dess han fått rofvet så nära, att han

med några skutt kan upphinna detj eller ock kastar

han sig ned på det från någon höjd. JMed en anfallen

Ren brottas han icke länge förr än han lagt henne till

jorden. I fjällen dödar han isynnerhet unga Renkalfvar.— Han liknar Loen äfven deri, att han klättrar med lätt-

het ej blott på branta stela klippor, utan äfven på träd-

stammar
5 ja han skall, liksom Ekorren och Mården, i

tät skog hoppa från det ena trädet i det andra. Af
de Renar och andra djur, han

fällt, dricker han först

blodet (liksom Loen), derefter förtär han så mycket af

köttet som han orkar, och bortsläpar och gömmer det

öfriga antingen i en klyfta eller uti något tät grankärr
och betäcker det med mossa, för att sedermera efter

behag kunna förtära det. ]Man skall äfven finna hans

matförråd i toppar af qvistrika och stora träd, der icke

Räfvarna kunna bestjäla honom. — Likasom Loen för-

tär Jerfven äfven kött af djur, som han ej sjelf fällt. I

Lappmarkerna föder han sig ofta af rifna Renar, hvilka

Vargarna lemnat efter sig, och på högfjällen i vestra

Norrige söker han, så ofta han kan, bemäktiga sig skjut-
na Vildrenar. Under sommaren och isynnerhet om hö-

sten skjutas nemligén derstädes ett stort antal deraf3 men
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vildrenskytten vägar aldrig lernna en eller flera på snö-

fjället falida renar under bar himmel^ medan han af-

lägsnar sig till sitt hem, dit han oftast har 2—3—4

mil , för att skaffa hästar och folk för deras hemfors-

lande
5 ty han är säker att då han nästa dag återvän-

der, är villebrådet förtärdt af Jerfvar. Han brukar der-

före den försigtigheten^ om stället medgifver, att släpa

det fälda djuret inunder en utstående bergsshäll och

för ingången lligga så stora stenar att Jerfven ej kan

välta dem undan
^

eller också nedgräfver Jägaren sitt

byte i snön, der det dock ej sällan af Jerfvarna upp-
sökes och fortares.

Stundom går Jerfven, likasom Loen, på utlagda döda

hästar, mest om vårtiden, och detta sker ibland äfven

om dagen, ehuru han, liksom Loen, är ett nattligt djur,

som merendels ligger dold om dagen och är i rörelse

om natten. — Afven förtär han, likasom Loen, (jemf.

sid. 135), djur af sitt eget slägte, då de blifvit skada-

de eller fastnat i sax. I Februari 1829 fångades i Jemt-

land, en Jerf i sax och befanns följande morgon vara

till större delen uppäten af en annan Jerf. jMan lade

derföre åtör ut saxen och fångade honom, enligt för-

modan, följande natten. Denna Jerf lemnades till mig.

Det var en hona. 1 dess mage funnos till en del tug-

gade klor af den uppätne kamraten, som sannolikt va-

rit dess make. Allt annat, äfven de förtärda benen,
voro digererade j

blott klor och hår befunnos oföränd-

rade. — Afven förtär Jerfven fjällmöss och smyger sig

ej sällan på Ripor, isynnerhet om natten. — Jerfven

sprider en odräglig stank, helst då han frossat starkt.

Födoämnen: Dessa beslå nästan endast af kött, of-

tast af varmblodiga djur: Renar, getter, får och harar

samt lemmingar och andra råttarter. Afven fångar han fisk

i vattnen
5
stundom förtär han också amfibier. Han har,

likasom Loerr, en viss trakt, inom hvilken han jagar,

och han gör icke, som en stor del andra rofdjur, långa
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utvandringar för sin föda skull. Hura han griper sitt

rof, har jag redan omnämt.

Fortplantning : Jerfvens parningstid skall infalla i

Januari eller Februari och honan föder i Mars (Hollst.)

April (BfrgeiNSt.) eller 31aj (Genb.) två^ sällan tre un-

gar. Dessa läggas vanligen längt inne i någon otillgäng-

Hg bergsklyfta, hvarföre det ganska sällan händer, att

man träflar på dem. De äro i början gråbruna med
en liten svartaktig spegel på ryggen.

— Berättelse om
en Jerfunge^ som blifvit uppfödd, se Vet. Akad. Handl.

1773 s. 215).

Jagt och Fångst: i\Ian brukar . åtskilliga metoder

att bemäkliga sig Jerfven. I Vesterbotten jagas han med

hundar, som uppdrifva honom i träd, då han lätt skju-
tes. Lappen jagar honom om vintren på skidor, och

då han upphinner honom, dödar han honom med spjut
eller fäller honom med skott. Äfven brukar han att

litlägga luder för honom. — 1 slagjern fångas han

säkrast
^
men dessa böra vara starkare än vanliga räf-

saxar och försedda med tänder. I Herjedalen fångas

Jerf i ett eget slags giller, kalladt Jerf-giller. Det består

i en båge af träd, i hvilken ett med hullingar försedt

stälspjut är fästadt
5 spetsen af detta spjut går upp

genom ett häl på ett bräde, der betet, som består af

ett stycke kött, är fästadt vid en tråd
j bågen är nedgill-

rad så, stt han slår upp då betet viclröres. Betet må-
ste vara fästadt så långt framom spjutändan, som från

armbågen till fingerspetsarna, om spjutet, vid bågens

lossande, skall träffa Jerfven i bröstet. — A fven fångas
han i fällor eller jerfbås. Huru dessa inrättas se Jä-

gare-Sällskapets Tidskrift 1833 p. 620.

Ngtta och Skada: Lapparna lida stor skada af

Jerfven. Utom det att han anfaller deras Renar, plun-
drar han ofta deras matförråd. Då de om hösten Ilytta

från fjällen, för att under vintren beta Renarna i skog-
Skandin:s Däggdjur. 10



146 ROFDJUR.
t

landet, lemna de i sina Stahur *) det kött och ost, som

de ämna till föda åt sig den påföljande våren, då de

återkomma. Det händer ej sällan att Jerfven förekom-

mer dem, klättrar upp efter stolpen, biter hål i buren

och uppäter alltsammans. Afven stjäler han ofta de

matpersedlar, som blifvit insatta i bergsklyftor, om des-

sa ej med nog stora stenar blifvit tillslufna.

Jerfvens skinn ger ett vackert och kostbart pels-

verk. Isynnerhet värderas spegeln ,
hvars hår äro nå-

got st\^vare än Björnens, men skönt glänsande och svar-

ta, något stötande i brunt. Man nyttjar dem till mös-

sor, muffar o. d.

Illerslägtet (Mustela Lev.).

Hufvudet: äggformigt med kort trubbig nos , små ögon,

rund pupill , korta afrundade öron.

Kroppen: länglagd, jemljock, med korta ben; tårna 5

på hvardera foten ^ med något retraktila ^ temli-

gen spetsiga klor; svansen af hufvudets , dier än-

da till halfva kroppens längd, föga yfvig.

Tänderna: framtänderna icke naggade; hörntänderna

något skråfliga, utan långsfåra utvändigt; knöl-

tanden ofvan tvär litet bredare inåt än utåt, dub-

belt så bred som lång , dock mindre bred än rof-

tanden är lång, nedan liten rund. Roftanden ne-

dan \ttan knöl invändigt, men med en liten kno-

tig del baktill, ofvan med en spets och en lägre

skarp egg baktill, samt en liten uppstående spets

framtill; innanför den höga spetsen en häl; mel-

lantänderna ofvan 2, nedan 3.

Tungan: skråflig med bakåtrigtade taggar tätt belagd.

Magen äggformigt afläng , krökt, stor; tarmkana-

len till kroppslängden som 3^ eller 4 till i ; hlind-

*) Lapparnas Slabur är ett slags bur af bräder på en

stolpe af en famns höjd öf\er marken.
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tarm ingen. Lefvern består af flera skilda eller

djupt inskurna flikar, utan gallbläsa.

Skallen: aflängt oval med största bredden framom mid-

ten; nosen kort, tjock, mycket mer bred än läng;

öfra profilen nästan rät. Gamla exemplar hafca

pannan högre än hjessän , öfver hmlken finnes en

sänkning, men* ingen öfver näsan. Ögonhålen tem-

Ugen små med processus postorbitales kortare än

hos Kattorna, men längre än hos Härdarna; fo-
ramina incisiva ovala. Ilamuli pterygoidei starkt

krökta till hake utåt; bidlw något plattade, utan

egentlig hals, men med starkt utstående knöl bakom

öröppningen. Foramen infraorhitale ovalt, närmast

margo orbitalis. Scapiila äggformig, fliken på spina vid

basen af acromion hög bred och i spetsen utvidgad.

De djur som höra till detta slägte äro alla af smär-

re storlek^ men ganska ilskna och grymma. Hufvudet

och halsen äro föga smalare än öfriga kroppen j
denna

är nästan jemtjock, långsträckt och bäres på mycket
korta ben. Denna kroppsform^ som gifvit dem namn
af maskformiga däggdjur (Mammalia verminea 1. vermi-

formia) tillåter dem alt krypa genom hvarje trång öpp-

ning^ blott den är så stor att de få in hufvudet.

De vistas så väl på slätterna, som i skogarna och

de uppehålla sig mera på marken än i träden, ehuru

de äfven kunna klättra. De lefva uteslutande af kött

och helst af djur som de sjelfva dödat. De anfalla rof-

vet med tänderna, ej som Katten, med klorna. Då de

blifva rädda eller retade, sprida de en odräglig stank,
hvilken kommer af en vätska, som samlar sig i två run-

da bläsor, hvilka sitta vid båda sidor om anus. — De

yngla i jordhål, bergskrefvor eller under trädrötter ned

på marken.

A) Illrar (Putorius propr.)

Större, undersättsigare , kroppslängden af mer än

i fot; svansen nära halfva kroppslängden, utan hår-
10*
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penseln; fallen med ijtterst fin bottenull och grofva stic-

kelhär^ ändrar fuga sin färg efter årstiden. — De vi-

stas i grannskapet af vatten, kvarur de mer eller min-

dre hemta sin, näring , som består både i varmblodiga
och kallblodiga djur.

I. T^aiilig: 11I<?P (Mustela Putorius Lin.)

Artm. Svartbrun med framskymlanaé ljusgul bottenfärg;

undra kroppsdelar, ben och svans svarta; läppar,

nässidor, haka och öron hvita. Längd 1 fot 4—
ö

t.^
svans 6—7 tunn.

Synonymi: Mustela Putorius Lin. Syst. Nat. XIL p. 67.,

Faun. Sv. p. 6. — Gmel. Syst. L 1. p. 96. — Ber lllis

ScnREB. Säugth. lU. p. 485. t. \'i\. — Bechst. Naturg.
Deutschl. \. p. 779. — Römer u. Scihnz Noturgesch. der

Schweitz Säugth. 1. 78. — Retz. Faun. Sv. p. 21. —
Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. L p. 87. Le Putois Ruff. Hist.

Nat. VIL p. 199. t. 23. Id. edit. in 8;o T. XV. p. 1. 23.— Illervesla Nilss. Skand. Faun. i. p. 25. — Fitchet-

Weasel Bell Brit. Quadrup. p. '136. — ///er Nilss. Ulum.

Fig. Haft. XX. pl. 30. Sv. liter, Hitler.

Beskrifning: Längd 1 f. 4^- t. svans^ 64- t.,
med

håren 1~ t. Höjd ÖtVer bogarna 4i
t.,

Öfver länden

kring 6 t.
—

Kroppen långsträckt låg^ bakåt något

tjockare. Hufvudet äggformigt^ något bredt och ned-

tryckt, nosen kort^ trubbigt afrundad. Näsan naken

och med en pérpendikulär fåra. Ögonen små ligga midt

emellan nästippen och örat. 3lorrhåren långa ^
svarta.

Halsen temligen lång Irind och lika tjock som hufvudet.

Kroppen bakom bogarna föga tjockare, tilltager derefter

i tjocklek. Svansen trind, mot spetsen småningom af-

smalnande. Hela kroppen och svansen belagda med bot-

tenull och med långa glänsande svarta hår, som på
svansen äro gröfre och sträfvare. Sidorna af näsan, läp-

parna kring munviken samt underhakan hvila eller hvit-

aktiga. Öronen korta, runda^, hvita
j

ett gråaktigt tvär-

band Öfver pannan mellan Örat och Ögat. Eljest är

hela djuret svart med en gul bottenull
, synlig isynner-
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het på sidorna af halsen och kroppen 5
då den benas,

befinnes den vid roten helt hvit och blott i spetsen

gul. Benen, bogarna och svansen svarta. Framfötter-

nas 5 tår. tilltaga i följande ordning: 1
, 3, 2; 4, 3

(nemligen den första korlast, den sista längst) ^

bak-

fötternas tilltaga så här: 1, %=5j 3=4. Alla klorna

hoptryckta och hvita. Fotbalkarna nakna, hvita.

Unge i Augusti: Längd kring 1 fot. Sidorna röd-

bruna med gråblack bottenull och en svartaklig spegel

långs ryggen. Hals och hufvud ofvan gråbruna j
ban-

det öfver pannan otydligt. Bottenullen vid roten grå-

black, äfven hos äldre ungar. Benen och svansen svart-

aktiga (ej svarta) j
klorna blckbruna

, ej hvita.

Skelettet; Skallens längd 2 t. 3
lin., bredd 1 t.

ö-i
1.7

underkäken i t. 04- lin. Atlas har flyglarna sne-

da med en vik framtill och en flik
baktil^ i bakbräd-

den vid roten ett hål Ryggens törnutskott temligen bre-

da .hoptryckta j
ländens sidoutskott breda, slutas med

en spets framåt. Refbenen 14 par, tunna. Bröstbenet

tunnt hoptryckt. Skulderbladen äggfonrjga, framtill tvä-

ra (utom halsen och ledytan) 1 t. 2 lin., bredd 6
lin.j

spina låg, afgifver, Öfver roten af den smala trinda acro-

mion, en bred, trubbig hedtill inskuren flik.— Hnmenis 1

t. 7 lin.,
hålet ovalt. Ulna 1 t. 6 lin., rad. i t. gi- lin.

Bäöknet \ t. T^- lin., framändan snedt afhuggenj hålet

ovalt
j
Os femoris 2 t. -ilin. Tibia2 t. i lin. Calcan. 4 lin.

Vistelseort och lefnadssätt: Det förhåller sig med
Illern som med Vargen, att han i sednare åren synes
hafva förökat sig hos oss. Åtminstone är det förhållan-

det i åtskilliga trakter i det södra Skandinavien, att

han nu är allmän der han förut icke fanns, lian sy-
nes nu vara kringspridd i alla landskap af det sydliga

och mellersta Sverige, och i södra Norrige. I de norra

landskapen förekommer han, så vidt jag vet, icke. Dess

vistelseort är icke blott på slätterna, utan äfven i skog-
fulla trakter. Han har sitt stamhåll i jordvallar, under
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trädrötter och rishögar^ i broar och stengärdsgårdar ,
i

jordhål vid sidorna af torfgrafvar m. m., och han sy-
nes hos oss oftare förekomma vid torfmossar och i

brinkarna vid vatten, än annorstädes. Gerna taeer han

sin boning i grannskapet af gårdar och byar^ som han

om nätterna besöker, för att skaffa sig föda. Han ligger

merendels stilla i sitt gömställe om dagarna, och först

i skymningen begifver han sig ut på rof och plundring.

Han smyger sig då omkring, kryper genom de minsta

hål och tränger sig ofta in i hönsgårdar, dufslag och

uthus. Träffar han ett större antal af smådjur eller

foglar samlade^ så visar han samma mordlynne som
Loarna och Filfrasen

^ ty likasom dessa ihjälbiter han långt

mer än han på en gång kan förlära. Till lynnet är han

ilsken och obändig. Retad låter han höra ett läte
,
som

har någon likhet med skatans. Dess

Födoämen bestå i vilda och tama smådjur och fog-
lar: harar, möss, rapphöns, unga gäss, änder, dufvor^

höns, kalkoner m. m. I hönshuset och dufslaget, der

han ibland om natten insmyger sig, dödar han allt hvad

han påträffar. .Man har exempel på att en enda Uler

ihjälbitit, under en natt, ej mindre än i 6 kalkoner

(Bell). Han dödar dem på det sätt, att han biter dem
i strupen. Sedan han dödat så många han åtkommit,

börjar han förtära hjernan och släcka sin törst med det

ljumma blodet. Hvad han icke kan förtära på stället,

söker han bära bort till sin kula. Ägg och ungfogel

uppsöker och förtär han om sommaren på fälten och i

skogarna. Afven kastar han sig ej sällan i vattnet för

att derur hemta grodor och fisk. Af denna orsak har

han någon gång blifvit tagen för en Menk. För flera

år sedan blef mig tillsändt, från en ung vän, ett Iller-

skinn jemte ett bref af följande innehåll : "Jag skjöt det-

ta djur den 12 September i en mosse, hvarvid visa-

de sig att det ej var ovandt att lefva i vatten, ty ef-

ter första skottet, hvaraf det ej dödades, sprang det
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det några aluar och rakt ut i en torfgraf; hvarur
jag

knappast fått det^ om ej hunden gripit det. Då jag

öppnade magen^ befanns den innehålla en nästan allde-

les helslukad groda, och för öfrigt var hela tarmkana-

len full af lemningar efter dylika."
— Grodor synas ut-

göra en af Illerns favoriträtter
5
och af en pålitlig Jägare

har jag den underrättelsen, att lllern om vintren sam-

lar sig ett större förråd af dessa, i skilda hål vid sitt

bo. Han lemlästar dem, genom att aflDita benen, så

att de ej kunna hoppa bort. Först när dessa äro för-

tärda, går han åter ut och samlar ett nytt förråd. —
Pallas omtalar att lllern finnes vid stränderna af Kaspi-

ska och jMeotiska sjön, der han lefver af fisk och tal-

rikt förekommer vid fiskarenas bodar. Hos oss märker

man ibland, att han om vintren utlurar fisken under brädd-

isen, likasom Uttern.

Fortplantning : Parningen sker i skitet af Februari

eller i iMars, och honan föder i Maj månad 4—o nå-

gon gång 6 ungar, hvilka hon inbäddar i torrt hö, i en

jordkula eller bergsskrefvaj stundom träffas de under

en stenhop eller rishög. Vid sidan af denna finnes

(månne alltid?) en annan kula, hvari de gamla lägga

det förråd, de hemburit för sina ungar och hvilket of-

tast består i grodor, fogelungar och möss.

Jagt: Hos oss skjuter man lllern med hagel, då

han händelsevis träffas, eller också låter man hundarna

uppsöka hans kula, hvarur man antingen utgräfver ho-

nom, eller lägger en uttersax vid ingången. Man kan

äfven framlocka honom ur sitt gömställe, om man an-

tingen företager sig, att i dess granskap mot en slip-

slen slipa en knif eller annat stålinstrument, eller ock-

så tager ett par kiselstenar och gnider eller knackar

dem emot hvarandra.. lllern kommer då genast ut i

hålet af kulan, för alt efterse hvad som är på färde—
och kan då lätt fällas. Hunden angriper honom ej ger-

na, dels emedan han häftigt biter från sig, och isyn-
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nerhet emedan han utvecklar en olidlig stank, och äf-

ven säges kasta den stinkande vätskan i hundens ögon.
'

ISylta och skada: Den skada Illern förorsakar, ge-
nom att gripa harungar, vilda och tama foglar och för-

tära fogelägg m. m,
,
har redan blifvit nämd. Han gag-

nar derigenom^ att han bidrager till utrotandet af skad-

liga råttarter, äfvensom hans skinn der och livar an-

vändes till brämar och dylikt. Dock aktas det ringa,
för sin obehagliga lukt. — Förr brukades det i vissa

trakter allmänt af Bönderna till bräm på mössor af säm-
skadt rödt skinn, I sednare åren ha dessa blifvit ut-

bytta mot blåa klädesmössor.

3. Flod-Illep (Mustela Lutreola Lix.).

Artm. B?'im, me?- eller mindre mörk med gräblack hot-

temdl, ensfärgade öron, svartaktiga fötter, nos och

svans; läpparna och hakan hvita; tårna vid ro-

ten förenade genom en hårbeklädd hud. Längd
'1 fot, svansen 5 tum.

Synonymi: Musfela Lutreola Lin. Syst. Nat. I. p. 66. —
G.MEL. Syst. L p. 94. — Retz. Faun. p. 19. — Guv.

Regn. Ariim. L p. LiO. — Nilss. Skand. Faun. L p. 27.

Desmarest Mammal. p. 189. — Vivcrra Lutreola Lin.

Faun Sv. p. 5. — Pall. Specileg. XIV. p. 46. t. 3. f. 1.— Id. Zoograph. Rosso-Asiat. 1. p. 80. — Lulra minor
Erxl. Syst. 1. p. 451. — Sadelin Fauna Fennic. p. 10.— Lutra Lutreola Gloger Act. Acad. Leop. Carol. XIII.

2. p. 501. — Foetorius Lutreola Keyserl. et Blasius

Europ. Wirbelth. p. XXI. — Tuficuri Leche Vet. Acad.
Handl. 1759 p. 302 t. XL. — Der Nörz Schreu. Säugth.
III. p. 454. t. 127. — Mänk. Nilss. Illum. Fig. H. 2. pl.

8. — Sv. 3Iä}ifi; Finsk. Tulilniri.

Beskrifning: Jag har mätt en hona som höll i

längd '124- tum, med en svans af nära 5 tum och som
slutades med hår af ^ tum

5 höjden Öfver bogarna var

3 tum och Öfver länden i\ t. Hufvudcts längd 2 t.

'6
lin.j

bredd 1 t. 4i-
lin., höjd \ t. 3 lin. Skenkeln

2 t, tarsen med tårna 2 t.
— Hufvudet något ned-
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plattadtj sedt ofvan äggformigt med bred afrundad nos
,

som står mycket fram ufver raunöppningen. Nästippen

tvär, naken, svart med en vertikal fåra, som fortsattes

i Öfverläppen. Näsborrarna njurlika. Ögonen små med
mörk iris ligga lika långt ifrån hvarandra som från näs-

tippen. xMorrhären talrika, svarta, räcka till öronen
5
de

understa hvita. Öronen breda (6 lin.), korta (2-j lin.},

trubbiga, ui'nupna, räcka foga utom fiillen. Öröppningen
bildar en horisontel springa, som tillsliites af en nedi-

från uppstående kant. — Halsen något nedtryckt lika

bred och tjock som hufvudet. Oenen korta, tårna hop-
tryckta, förenade genom en fålla af huden till slutet af

2:dra falangen på sidotårna och till midten af samma

falang på de tvä mellersta. Fötternas trampyta belagd
med stora nakna knölar^ på framfoten 1 på hvardera

tån, 4 på tärötterna och en sned stor på handlofvenj

på bakf. 1 på hvar
tå, och 4 på tårötterna. Klorna hvit-

aktiga hoptryckta. Kroppen långlagd, smal, blir dock

något tjockare bakåt. Svansen vid roten något bredare,
utåt smalare, trind, beväxt med längre, styfvare hår,
som slutas i en pensel — Hela fallen är sträfhårig,
likasom Utterns, och mellan de långa sträfva håren be-

står den af en silkesfm, glänsande bottenull, som vid

roten är ljust gråblack, mot spetsen småningom mör-
kare brun. Kroppen helt mörkbrun, framåt nosen och

kinderna än mörkare, svartaktig. Öronen, af kroppens

färg och utan hvit kant. En hvit fläck intager sidorna

af näsan och öfverläppen förbi munvikarna och hela

hakan och fortsätter , sig stundom i ett smalt streck

långs åt strupen till midten af halsen. Fötterna äfven

mörkare och svansen utåt småningom öfvergående i

svart.

Ett ungt exemplar af 10 t. 4 lin. längd, med en

svans af 3 t. Glin., är till färgen likt den beskrifna äldre

honan
5
men hela kroppen är täckt nästan endast af bot-

tenullen, ty af de långa gröfré håren äro blott få ut-
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växta. På hufvud, ben och svans äro de dock ut-

vecklade.

Skallen är, efter sin längd, smalare än hos M. Pu-

torius
, nemligen: Längd 2 t. 3 lin.

5
bredd öfver kind-

bågarna 1 t. 24- lin.,
öfver hjernskålen I t. ^ lin. Go-

mens bakbrädd tvär (^hos Putor, vinkelforraigt inskuren).

Underkäken 1 t. 3 lin. (hos Putor. \ t. 04- lin.) 5
bredd

mellan process, anguk 74- lin. (hos Putor. \ i. \^\m.^.
Vistelseort och lefnadssätt: Flodillern är väl än-

nu icke funnen inom Sxeriges nu varande gränser 5
men

då han förekommer i grannriket Finland, och på åtskil-

liga ställen derslädes icke är sällsynt, så synes sanno-

likt,
att han äfven nägon gång skall träfTas inom Sveri-

ges landamären, sedan uppmärksamheten hunnit blifva

mera rigtad äfven på denna del af Faunans alster.

Flodillern tillhör isynnerhet de norra och nordöstra

trakterna af Europa,, från Ishafvet ända till Svarta haf-

vet, samt från Schlesien, Polen och Petersburg genom
hela Ryska riket ända till Uralska bergskedjan. Vid den-

na har han, likasom Kräftorna, hvilka jemte Foreller,

utgöra dess förnämsta föda, sin gräns åt Öster (Pall.).

I Finland är Flodillern icke så sällsynt som man
förmodat *). Denna länge hysta förmodan om dess säll-

synthet torde härleda sig derifrån, alt djuret vanligen

endast är i rörelse om nätterna, och dess skinn icke

heller är särdeles eftersökt. Om vintern upptäcker man
ofta Flodillerns spår vid skogsbäckar och andra vatten-

drag, som ej bottenfrysa. Helst vistas han nemligen i

skogfulla och bergiga trakter i små och snabbt rinnan-

de bäckar, som ymnigt hysa kräftor och foreller. Äf-

*) Det mesta af hvad jag här anför har i bref blifvit mig
godhetsfullt meddeladt af Protokolls-Sekreteraren i Kejserl.
Senaten för Finkand, Hr V. Falck, hvilken utmärkte och niti-

ske Naturforskare jag härmed betygar min uppriktiga erkän-

sla och tacksamhet.
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ven i brokistor, gamla murai^^ trädrötter och hålor vid

åstränder, är dess vanliga tillhåll
5
men han är icke så

uteslutande
^
som Uttern, fästad vid grannskapet af vat-

ten. Han gör ibland ansenliga utvandringar från delta

sitt naturliga element, och år 1837 anträffades en Flod-

Iller uti en tät granskog åtminstone halfannan fjerdings-

väg från närmaste vattendrag.

Till sin natur är Flodillern snål och ilsken
5
då man

nalkas honom och han icke kan undkomma, sätter han

sig djerft till motvärn, hvarvid han fräser och spottar
som en katt. Han låter vanligtvis då äfven höra ett

skarpt gnisslande och med en egen slags smackning
blandadt läte, som har någon likhet med Spillkråkans,
eller en liten hunds skällande. Söker man då att taga
eller ens vidröra honom, så hugger han häftigt ifrån

sig, hvarvid hans ögon glinjma af ilska. Ehuru Flod-

illern är mera vild än skygg, fordras det dock lång
tid att tämja honom, isynnerhet om han blifvit fångad
som gammal. Likväl låter äfven det göra sig, om man
dermed vill hafva besvär

5
och slutligen kan man till

och med förmå honom att, likasom Ekorn, löpa omkring
uti ett vid hans bur anbragt hjul

Födoämnen: Fisk, kräftor och grodor, äfven som
mindre däggdjur och foglar, utgöra Flodillerns födoäm-

nen och ibland få till och med skogsdufvor och hjer-

par tillsätta lifvet för hans aptit.
— I dem jag öppnat,

har jag funnit fragmenter af kräftor och vattenrätter.

De, hvilka Hr Falck hade lefvande, föredrogo småfoglar
och lefvande kräftor framför annan spis j

bland de fisk-

sorter Hr Falck lät gifva dem, hade små Laxforeller

ett afgjordt företräde
j
men Nors vidrördes icke, ej en

gång efter ett helt dygns fasta. — Flodillern håller sig

hkasom Uttern, länge under vattnet och behöfver, för

att andas, blott uppsticka näsan öfver dess yta. Då
han dessutom simmar med utmärkt snabbhet, kan han
lätt fånga fiskar, kräftor och andra vattendjur.
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Fortplantning: Enligt Hr Falcks meddelade under-

rättelser inträliar Flodillerns parning i April och varar

ungefär i Irenne veckors tid. Det är anledning antaga

att han lelVer i monogami. I medlet af Juni manad fö-

der honan 4—6, någon gång ända till 7 ungar^ hvilka

hon lägger i sin kula inbäddade i torrt gräs. Då un-

garna födas äro de blinda, nakna, hvitgrå och något öf-

ver två tum långa. De tillväxa hastigt och redan vid

en veckas ålder äro de fuUkoniligt hårbeklädda, men

de förblifva länge blinda*). Hur länge ungarna deref-

ter följa modren, eller när hon biter dem ifrån sig,

känner man ännu icke
5
men ungar, som med modren

voro innestängda hos Hr Falck, blefvo af henne ihjäl-

bitna och uppätna den f-J Julij
då de voro sex vec-

kor gamla **).

Jagt: Likasom vanliga lUern, uppsöker man Flod-

lUern med hundar, _ som uppvädra honom i sitt göm-
ställe, dcrur han antineen ut^räfves eller fångas med

lallstockar, som sättas vid utgången.

Nytta: Om vintren, då håren äro längre, mörkare

och mer glänsande, fångas Flodillern der och hvar för

det foderverk han lemnar och som har någon likhet

med sämre Zobelskinn. Enligt Pallas blifva stundom

Flodiller-skinn sålda åt okunniga för Zobel. Eljest äro

de i ringa värde
j
de mesta föras från Ryssland till Tur-

kiet eller China. På Leciies tid brukades de i Finland

till bräm på bondmössor, likasom vpå samma tid lller-

skinn hos oss i Skåne.

B) "Voslop (Mustela propr.J.

3Undre, smalare; kroppslängden vanligen mindre

*) Enligt Ilr Falcks iakttagelser. Den hona Hr Falck höll

instängd fudde ungar d. \ i Juni och de lingo ej ögonen öpp-
na förr än don 10 Juli.

**) Att en Varglo-hona förtärt sin egen unge, som fastnat

i sax, se pag. 435.
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änafi fot; svansen af i eller ingång Jmfvxidets längd,

slutas ofta med en läng hårpensel. Fallen, utan gröf-
re stickelhär, ändrar i Norden färg efter årstiden och

är der hcit om vintern ^).

De vistas i stenrös eller jordhål i gärdsgårdar^

jordbrinkar^ under trädrötter m. m. De hemta ej sin

näring ur vattnet^ men på marken
5

de lefva endast

af varmblodiga djur.

Hermelin (Mustela Erminea Lin.).

Aftm, Svansen längre än bakbenen, slutas med en lång

hårpensel. Oronkanten hvit. Fallen om sommaren

ofvan rödbrun, under hvit, om vintern helt hvit;

svansens yttre hälft alltid svart. Längd 8—9 t.

svans. 4—3 t.
5

eller längd 12— 13 t. sv. 5—7 t.

Skallen: från nära 2
t.^

br. 1— 14-, till 1 t. 64- lin.,

br. 1 t. -^ lin.

Synonymi: Mustela Erminea Lm. Faun. Svec. p. 6. n. 17.—
Syst. Nat. L p. 68. — Gmel. Syst. L 1. p. 98. ~

Retz. Faun. p. 20. — Bonap. Iconograf. della Faun. Ital.

sub. art. M. Boccamela. — Mustela Ermineum Pall.

Zoograph. \. p. 90. — Le Roselet au VHermine Buff.

Hist. Nat. VII. p. 240 tab. 29—3L — Id. edit in 8:0.

XV. t. 29. f. 2 et t. 3L — Desmar. Mammal. p. 180. —
Die grosse Vriesel Schreb. Säugth. 111. p. 496. t. 137.

A. B. — Beciist. Naturg. Deutschl. 1. p. 798. — Stoat

or Ermine Pen. Zool. 1. p. 89. t. 7 f. 18. — Ermine
Weasel Bell. Brit. Quadr. p. 148. — Hermelin Nilss.

*) Fäller Veslan sin hårbeklädnad 2 gånger om året, el-

ler blifva de bruna hären hvita? Det förra egerrum; hon fäl-

ler 2 gånger om året. Äfven hos Mustela vulgaris , som i

Skåne ej blir hvit, är vinterdrägten mycket olik, och till och
med mörkare än sommardrägten. Undersökes ett spräckligt

höstexemplar af M. Erminea, så befinnes att de hvita håren
äro hvita frän roten till spetsen, och att de bruna likaledes

ha sin vanliga färg frän roten till spetsen. De hvita äro

dessutom kortare än de bruna; ja man ser tydligt rent hvita

här framsticka ur skinnet.

/.,
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Skand. Faun. i. p. 29. — lllum. Fig. 10 H. pl. 12 (Ivin-

terdr.).
— Sv. Vesla, Hermelin, Lekalt; Fin. Kärppä.

Beskrifning: Hermelinen utmärker sig genom sin

15nglagda smärla kroppsform och sina låga ben^ dess

längd är ungefär fyra gånger så stor som dess höjd,

och kroppen är nästan jemtjock, föga tjockare bakåt
j

men hufvadet och halsen äro nästan lika tjocka. Svan-,

sen, som bäres- något hängande, dock nästan rät, är

af kroppens halfva längd, i yttre hälften svart och der

försedd med långa styfva hår. Hufvudet som är aflångt

äggformigt, synes något litet plattadt. Näsan är bar

och svart
5
öronen breda korta och liksom afskurna. Ögo-

nen små svarta. jMorrhåren långa.

Könen äro till färgen lika, men till storleken olika.

Honan är mindre. Hannen håller vanligen i längd 9,

94- till 10 tum, och dess svans 3i till 4i tum, samt

med hårpenseln ö—6 tum. Honan, som är 1 tum kor-

tare, har svansen -i t. kortare än hannen. Hufvudet från

nosen till nacken kring 2 tum och till ögat -|-
tum.

Dessutom förekommer en större form, som lätt

kunde tagas för art. Dess kroppslängd är ända till 1 3

tum m.ed en svans af 5 tum, och med hårpenseln nä-

ra 7 tum, Hufvudet nära 2^ t. Men i allt utom stor-

leken är han lik den förra
5

då nu äfven inom följande

art förekomma exemplar af mycket olika storlek, anser

jag den här ifrågavarande ej utgöra annat än en form-

förändring af vanliga Hermelinen.

Färgen ändras årligen, med undantag af yttre svans-

halfvans, som alltid är svart. Om sommaren äro alla

öfra kroppsdelar samt benen utvändigt rödbruna
5
fram

på hufvudet och nosen är färgen mörkare, stundom

svarlbrunj de undre kroppsdelarna hvila, oftast med

svafvelgul anstrykning 5
äfven äro benen invändigt, tår-

na, öfverläppen och öronens kanter hvita. — Om vin-

tern är (med undantag af yttre svanshälften. Ögonloc-
kens kanter och de främre långa morrhåren, som all-
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tid äro svarta) j
hela öfriga hårbeklädnaden rent hvit,

eller på Öfra hvit, på undre kroppsdelarna slötande i

svafvelgult.
— De exemplar jag sett från Norrland,

äro mera rent hvitaj de Skånska nfier stötande i svaf-

velgult på undra och bakre kroppsdelarna.
— Om hö-

sten och våren ser man dessa djur skeckiga af brunt

och hvitt.

Färgförändringen försiggår om hösten i November
och December, då vinterdrägten påklädes i den ordning,
att den hvita färgen småningom stiger uppåt sidorna och
närmar sig ryggen mer och mer. Ingen skarp färggräns

finnes, utan de hvita slickelhåren bli mer och mer tal-

rika i det bruna. Denna färg fälles sist på hufvudet

och långs ryggen. I slutet af December äro de helt

hvita. I April atlägges småningom vinterfällen och den
bruna sommardrägten påklädes i den ordning att ryg-

gen blir först bruuj de hvita stickelhåren försvinna

sist på svansen. Undra kroppsdelarna, isynnerhet brin-

gan, blifva då starkt svafvelgula, hviiken färg smånin-

gom utblekes.

Ungarna i Juni månad äro vid pass 7 tum långa,
med en svans af

2:j- tum. Färgen ofvan gråbrun, fram-

på hufvudet mörkare brun
3

inunder samt på örflikens

kant smutsigt hvit. Svansen af ryggens färg, inunder

stundom blekare hvitaktig, dess yttre tredjedel svart,
men utan tydlig härpensel. Anm.: Dessa hafva någon

gång blifvit förblandade med följande art, som dock
lätt skiljes derigenom att svansen, äfvensom öronen,
äro alldeles enfärgade.

Skelettet. Skallen hos de största: Längd 2 t., bredd
Öfver kindbogarna 1 t. Ii-

lin., öfver hjernskålen 11. 1.

Underkäken 1 t.
4- lin., bredd mellan process, angula-

res nära 6 lin. — Hos vanliga exemplar är längden \

t. 64- lin. bredd. 1 t. i-
lin., öfver hjernskålen nära 7

lin. Underkäken 74- lin. bredd., öi lin. — Scapula: 7^
lin. lång, 4^ lin. bredj fliken på spina vid basen af acro-
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mion temligen bred^ Ivär, något utvidgad. Humerus :

i t. 34 lin. foram. ovalt
j

Ulna: 1 t. 2 lin.
5
Had. nä-

ra I t. Bäcknet: i t. I4- lin.
j

Foram. rundt-ovaltj

Femur. 1 t. 4
lin.j

Tihia \ t. 54- lin.

Vis!elseort ock lefnadssätt: Hermelinen är ett af

de litligaste och nättaste smådjur^ som tillhöra vår Fauna
j

han finnes spridd öfver allt från det sydligaste Skåne,
ända upp i det nordligaste Norrige och Lappland. Utom

Skandinavien förekommer han i hela Europa och, enligt

Pallas, äfven i hela Asien, från norra Oceanen till In-

dien samt i norra delen af Amerika.

Hos oss träffar man Hermelinen så väl i släta som

bergiga trakter och så väl på öppna fält som i skogar

och snår. Han har sitt tillhåll i stenrös, bergskrefvor,

gärdsgårdar, stenbroar, jordvallar, brinkar o. s. v. mer-

endels i granskapet af vatten. Om vintren besöker han

ofta logar och stall, och qvarblifver der ända till dess

våren och fortplantningsdriften mana honom åter ut på
fältet. I vighet och smidighet öfverträtTas han knappt,
han smyger sig hastigt genom de trångaste Öppningar,
klättrar och springer i träden med största lätthet, och

simmmar med högiburet hufvud, Öfver bäckar och tlo-

der. Om natten är han mest i rörelse
5
om dagen fram-

kommer han dock äfven sjelfmant ^
men så snart nå-

gon fara visar sig, försvinner han Ögonblickligt i sitt

gömställe. Han vistas parvis och synes ej tåla andra

i sitt grannskap. Äfven ungarna atlägsnas sedan de blif-

vit fullväxta
5

till dess lefva de familjvis med de gamla.

Med sina samsläglingar har han det gemensamt, att han

sprider en odräglig stank, isynnerhet då han blir re-

tad eller skrämd.

Födoämnen: Hermelinen är efter sin storlek ett af

de glupskaste bland våra rofdjur^ ofta anfaller han och

dödar djur och foglar, som äro \ida större än han sjelf.

En pålitlig Jägare har berättat mig, att han i Hermelin-

bon funnit ihjälbitna harungar, stora som kattor. Bell
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omtalar (p. 1 49)^ att en af hans bekanta på en jagt

hörde en hare skrika och vid närmare undersökning

fann, att han sökte lösgöra sig ifrån, och då det ej lyc-

kades, bortsläpade med sig en Hermelin^ som bitit sig

fast vid hans strupe. Samma Författare anför det be-

synnerliga förhållande, att då haren förföljes af Herme-

linen, hvilken liksom stöfvaren genom lukten följer spår,

tager han aldrig till benen med samma snabbhet som

då han jagas af hundar eller af räfvenj tvärtom hoppar
han blott sakta omkring, likasom om han ej kände faran,

eller af stor förskräckelse för tillfället förlorade förmå-

gan att undvika den. — flermelinen skall äfven stun-

dom smyga sig på och döda orre och tjäder i skogar-

na, och rapphöns på fälten, samt isynnerhet dessa fog-

lars ungar. Eljest utgöra råttor, vattenlemmingar och

mullvadar dess vanliga kost. Äfven tycker han särde-

les mycket om ägg, och plundrar derföre bon, så väl

af skogsfogel som fältfogel. Ej sällan uppsökas tam-

hönsens reddar och plundras.

Anmärkn. Dä får e. a. boskap hastigt dö och kroppen be-

fmnes efter döden liksom uppblåst, tror allmogen att det-

ta härrört af Hermelinens giftiga bett eller giftiga ande-

drägt, och ]<allar derföre denna sjukdom Vesleblåst. Det-

ta är säkert en fördom, som. leder sin upprinnelse frän

detta djurs odrägliga stank. Äfven är det en fördom då

Bonden tror, att_ om han dödar en Hermelin, skola de

öfriga hämnas på det sätt, att de bita hans smärre

tamdjur.

Fortplantning: Parningstiden inträffar i Mars må-

nad, och honan som går drägtig kring 5 veckor, yng-
lar i April eller Maj 5 eller 6 ungar, i något hål, i en

jordbrink, en stengärdsgård, ett ihåligt träd, en vall, mellan

torfgrafvar, eller i en stenklyfta. De äro blinda i 9 dygn
och qvarblifva hos modren i 4 månaders tid. De in-

Öfvas att fånga rof derigenom att de gamla bära till

dem lefvande råttor, fogelungar, harungar o. d.

Fångst: Hermelinen skjutes med hagel, eller tages
Skandin:» Däggdjur. It
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med hundar. I rikets nordliga landskap fångas han om
vintren med stockar, i hvilka man till bete nyttjar hjer-

pehufvLid; möss eller färsk fisk. Se Nordholm Jemt-

lands (Ijurfänge, sid. 44. — Likväl synes denna djur-

art nu mera icke fångas i så stor mängd som fordom,

då dess pelsverk var mer i bruk och mer värderadt.

Nytta och skada: Att Hermelinen gör betydlig ska-

da, isynnerhet på jagtbanan, ser man under artikeln Fö-

doämnen. Han gagnar derigenom att han förlär en stor

mängd råttor, lemmingar och mullvadar, hvarigenom han

i somliga orter hindrar dessa skadedjurs allt för stora

tillväxt. — Hermelinens snöhvita vinterfällar, med sina

svarta svanspenslar, afgifva ett skönt och kostbart pels-

verk, som likväl fordom brukades mera än nuj kanske

derföre att den sköna hvita färgen med tiden förlorar

sig och blir gul.
— På Pontoppidans tid prydde sig

nästan hvarje bättre fruntimmer i Bergen dermed. Da-

merna brukade det äfven som foder i sina kappor. (Pont.

Norg. Xat. Hist. sid. 49).

Äfven hos oss nyttjades förr hvita hermelinskinn,

beströdda med de svarta svanstofsarna, till bräm och

foderverk af damerna. Äfven bars en hermelinrock (Talar)

af de fordna Riksråderna^ nu mera bäres, i dess stäl-

le, en hermelin-mantel blott af Statsministrarna vid hög-

tidliga tillfällen. — Som fruntimmers prydnad äro her-

melinskinn numera urmodisa. På andra ställen lärer det

ändock vara eftersökt, helst Th. Bell förtäljer, att inför-

seln deraf till England, blott under året 1833, steg till

105, 139 st. De hvitaste och vackraste fås från de nord-

liga trakterna af Norrige, Lappland och Siberien.

ISinåvesla (Mustela vulgaris Erxl.).

Artm. Svansen kortare än bakbenen, vtan härpensel,

enfärgad och af kroppens färg. Öronen enfärga-
de. Fallen om sommaren ofran rödbrun, under

hvit; om vintren i de norra landskapen helt hvit.
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i Skåne ofDan brun. Längd 6 t. 4.
lin.,

sv. 1 t. 4

lin.
5

eller längd. 8 t. 4 lin.
,

sv. \ t. G lin. —
Skallen: från \ t. 41 lin. till \ t. o lin., br. 7 lin.

Synonymi: Mvstela vidgaris Briss. Regn. an. p. 241. n. 1.

Erxleben Mamm. p. 471. — G.^jel. Syst. I. \. p. 99. —
Mustela nicalis Lin. Faun. Sv. p. 7. n. -18. — Syst. Nat.

1, p. 69, (i vinterdrägt).
— Mustela Gale Vma.. Zool.

Rosso-Asiat. 'I. p. 94. — Die lileine Wiesel Scmreb.

SäLigeth. III. p. 198 t. 138. — Beciist. Nat. Deutschl. 1.

p. 812. — lileincs Wiesel Die Säugeth. Sehweitz's von

RöMER et ScHiNTZ p. 87. — La Belette Ruff. Hist. Nat.

VII. p. 225 t. 29. f. 1.— Id.edit. 8:vo XV. p. 66. t. 29
f. 1. — Desmarest Mam. p. 179. sp. 275. — Common
Weasel Pex. Rrit. Zool. 1. p. 95 Tab. 7. f. 17. — Rell.

Riit. Quadrup. p. 141. med lig.
— Snömus Hellenius

Vet. Akad. Handl. 1785 p. 212 t. 8. — Lilla Weslan

NiLSS. Skand. Faun. I.p. 35. —• Sv. Småvesla , Snömus;
Norr. Lekatt; Fin. Lumilirka, Lumikko eller Nirppa.

Beskrifmng : Hannen som vanligen är större än

honan håller stundom i längd kring 8 t. 4 lin., svans.

\ t. 6
lin.,

och med spetshåren, 2 t. 2 lin. Honan

är vanligen kring 7 tum, stundom ej mer än 64-. Af-

ven har jag sett fullväxta hannar som ej voro mer än

64- t. långa med svans af ii t:s längd. Hufvudet litet

något nedplattadt och foga tjockare än den långa hal-

sen, hvilken är nästan lika tjock som den långlagda

jemtjocka kroppen j ögonen små och svarta
j

benen
j

korta
j
svansen ungefär af Imfvudets längd.

Denna art skiljer sig således från förra genom dess

mindre storlek och kortare, enfärgad svans, som icke

slutas med hårtofs. Öronen som äro korta, breda och

afrundade, hafva ryggens färg och äro icke hvita i kan-

terna. Öfver framtårna ligga långa hvita hår, som all-

deles betäcka klorna. Morrhåren äro långa och bruna

eller hvita
^

svansen spetsigt utlöpande.
— Alla öfra

kroppsdelar rödbruna, hvilken färg sträcker sig från nä-

san på sidorna, under Örat nedåt yttre sidan af fram-

benen och foten långs kroppens sidor nedåt skenklarna,
11*
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och intager hela underbenet samt foten
^

sträcker sig

upp bakpå skenkeln^ intager hela svansen samt trak-

terna derunder. Hvita äro deremot öfverläppen, hakan,

halsen inunder och uppåt sidorna, benen invändigt och

fötterna inunder, samt bröstet, magen och skenklarna

invändigt, färggränsen på sidorna af halsen och kroppen
är skarp. Ofta står en rödbrun fläck i det hvita bak-

om hvardera munviken. — Stundom äro benen invän-

digt och fotsulorna bruna som öfra kroppsdelarna, dock

mer stötande i grått.

Vinterfälleii är här i Skåne, så vidt jag hittills er-

farit, icke hvit utan snarare mörkare brun med den grå-

blaci^a bottenfärgen framskymtande 5
hufvudet än mör-

kare brunt. Halsen inunder smutsigt hvit, bröst och

mage rent hvita. Jag har exemplar af denna färg,

skjutna här i Skåne i December, Januari och Mars må-
nader. Det är således säkert att han icke här blir

hvit om vintern.

/ de norra trakterna af halfön är denna djurart

om vintren helt hvit, och sällan har han några få svar-

ta hår i svansspetsen. Ännu känner man icke hvar,

åt norr, han börjar få hvit vinterdrägt.

Skelettet: Skallen: Längd i t. 44- lin., bredd 64-

lin.
,

Öfver hjernskåleii ö-i- lin.
,
underkäken 6 lin.

5
sca-

pula 54- lin., bredd 34- lin.-,
humerus 1 t. i lin.

j

Bäcknet \ t.
5
Femur. \ t. 1 Wn.-^Tibia nästan 1 t. 2 lin.

Vistelseort och lefnadssätt: Ehuru denna Ve sia nä-

stan Öfver allt fått namn af "'Men allmänna," är hon dock

hos oss i södra Skandinavien ingenting mindre än all-

män
j
hon förekommer på långt när ej så ofta som Her-

melin-Veslan, och hon är, åtminstone i Skåne ganska

.sällsynt. Dock träffas hon någon gång äfven här, så

väl sommar som vinter
j
och jag har erhåUit henne bå-

de från slättbygden och skogstrakterna. Dess egentliga

stamhåll i Skandinavien lärer dock vara granskapet af
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Qellryggen samt de trakter som ligga norr om denna.

Utom Skandinavien förekommer hon i hela Europa och

skall isynnerhet vara talrik i Siberien, äfven i dess mest

Östliga och nordliga trakter.

Likasom Hermelinen har hon sitt tillhåll i stenhö-

gar, gärdsgårdar, trädrötter, jordhål o. s. v. dock skall

hon oftare än Hermelinen uppehålla sig i gamla mu-

rar, källare, lador, stall och andra uthus. I sina rörel-

ser är hon lika liilig och i lynnet lika rofgirig som för-

ra. Likasom denna springer hon lätt i träd och utlurar

dervid foglar på sina reddar, och utsuger äggen eller

dödar och uppäter ungarna.

Födoämnen: Dessa bestå hufvudsakligen i möss och

lemmingar af alla slag samt mullvadar, Togelungar och

småfogelj sällan angriper hon höns, kycklingar, harun-

gar eller rapphöns. Hon biter sitt rof i halsen eller i

hufvudet, och hjernan är det hon först förtär. Äfven

tycker hon mycket om ägg, krossar och utsuger dem
gerna.

Fortplantningen sker om våren och honan föder i

Maj 4 eller ö ungar i ett med löf, mossa eller torrt

gräs bäddadt ide i en jordbrink,s ihåligt träd eller sten-

klyfta. I England -anses denna djurart hafva 2 eller 3

kullar årligen 5
måhända samma förhållande eger rum

hos oss. Ungarna äro i. början mer grå- än rödbruna.

Fångst: ]Man fångar henne i
fällstockarj äfven i

vanliga råttfällor, i hvilka man till bete inlägger en råtta

eller en liten fogel.

Nijtta och skada: I södra Sverige der hon är säll-

synt är hvarken dess nytta eller skada betydlig. Der
hon är mer allmän anses hon vara ett mycket mer

nyttigt än skadligt 'djur, isynnerhet derigenom att hon

både på fälten förstör skadliga Gnagare, och genom
sin böjelse att vistas vid och uti menniskors boningar,
håller lador, logar, och kornbodar rena för råttor och
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möss, I nordliga Ryssland och Siberien fångas hon i

stor mängd for det pälsverk hon lemnar, hvilket ehuru

smått och tunnt, är särdeles eftersökt för sin snöhvita

färg, som är renare än Hermelinens.

Mårdslägtet (Maries, Gesn.).

HuFvuDET med smalare, me?' utdragen tios; öronen stör-

re (än hos förcgdendej.

Kroppen lunglagd med något högre ben; tårna 5 ; svan-

sen yfiig och med håren af mer än halfva kropps-

längden.

Tänderna: framtänder och hörntänder som hos förra;
knöltanden ofvan tvär, inåt utbredd; tandens bredd

lika med roftandens längd; knöltanden nedan liten

rund; roftandén nedan med en knöl invändigt, och

med en låg bredare knölig del baktill. Mellantän-

derna ofvan 3 , nedan 4.

Tungan: belagd med taggar.

Skallen : aflängt äggformig med största bredden bakom

midten; nosen mer läng än bred; öfra profilen

mycket svagt bågböjd, med en 'obetydlig sänkning

öfver näsan. Ögonhålen medelmåttiga med korta

processus poslorbifales. Foramina incisiva aflån-

ga något böjda utåt. Hamuli pterygoidei smala

spetsiga, bakåt riglade; bulUe inåt kullriga , utåt

med hals och stor öppning; foram. infraorbit. run-

da temligen stora, ligga närmast margo orbitalis.

—
Scapula äggformig; fliken på spina bred, af-

rundad.

De djur som höra till detta slägte äro större än

de föregående, med högre ben samt lång och yfvig

svans. Genom sin fina och rika
fäll,

sina vackra for-

mer, behagliga färg och lifliga rörelser äro JMärdarna

utan tvifvel de skönaste däggdjur i Nordens skogar.
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De sprida ej den stank; som åtföljer Illrar och Veslor.— De vistas helst i skogarna ^
der de mest finnas uppe

i träden, smyga sig långs grenarna eller hoppa ur den

ena trädkronan i den andra och förfölja foglar och ek-

orrar. — De lefva af varmljlodiga djur, som de sjelf-

va döda. De yngla i ihåliga träd eller bergskrefvor^
merendels högt från marken.

Sltenmårcl (Martes Foina Briss.).

Artm. Kroppen gråaktigt mörkbrun med svartbrun yfvig

svans och simrtbnma ben, samt hvit strupe och

bringa; fotsulorna med nakna trampknölar. Bring-

fläcken baktill bred tiädelad. Längd 1 7
t.,

svansen

utan hår 9
t.,

med hår 12 t.
—

Troligen träfTas

stenmärden äfven större.

Synonymi: Martes Foina Nilss. Skand. Fauna \. p. 38.— Bell Brit. Quadrup. p. 167; Mustela Fvina Briss.

Regne anim. p. :246. n. 7. — Erxl. Mamm. p. 468. —
Gml Syst. 1. p. 95. Retz. Faun. p. 20 n. 16. — Keyserl.

et Blasius Wirbelthiere Europas \. p. XX. och 67. —
M. Martes var. Fagoruin, guttore albo Lin. Syst. \. p.

67. — La foiiine Buff. Hist. Nat. VII. p. 161. t. IS. —
Edit. 8:o XIV. t. 18. — 3Iarlin Pen. Brit. Zool. I.p. 94.

t. 6 f. 13. — Commo7i Mårten Bell. 1. c. p. 167. —
Ber Steinmarder Schreb. Säiigth. 111. p. 472. — Beciist.

Nat. Deutschl. I. p. 753. Sv. Stenmård; månne hit ho-
ror: Bokinård? Aspmård?

Beskrifning: Hufvudet aflångt-äggformigt, föga tjoc-

kare än halsen. Öronen breda afrundade, '\~ tura hö-

ga. Från näsan till Ögat \\ X. Ögonen temligen småj
utstående och glänsande med iris mörk

j ögonlockskan-
terna bruna. Näsan svartgrå 5

näsborrarna halfmånfor-

miga, bredast framtill
j läpparnas kanter köttfärgadej

morrhåren 2—3 t. långa, svarta, bakåtrigtade 5
öfver

hvardera ögat stå 6 styfva, svarta hår. Frambenen 5

t, bakbenen 7 t., fotsulan och tårna ha nakna tramp-
knölar. Klorna 5 på hvardera foten, hvitaktiga och

starkt hoptryckta.
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På strupen och hela undre delen af halsen en hvit

fläck (stundom stötande i gult) som baktill är bred och

tvådelad, framtill slutas i två spetsar. Boltenullen i denna

fläck hvit. Öronen blekblacka inuti och i kanterna
j

för

öfrigt är färgen mörkbrun och öfvergår på nosen i svart-

brunt och ])å benen och svansen i svart. Den gråblac-

ka bottenullen synes isynnerhet på sidorna, der de läng-

re mörkbruna håren äro glesare.

Anmärhn.: Den beskrifna var en hanne, fångad i Februari

månad.

Anmärkn.: Martes foina och sylveslris stå hvarandra så nä-

ra, att åtslcilliga Författare betvitlat deras artsl<i]ja]<tighet;

dock antagas de nu allmänt för skilda arter. Det exem-

plar jag här beskrifvit och hvilket är det samma som

tjenat till typ för beskrifningen i förra upplagan, skiljer

sig något från de utländska exemplar, jag sett af Martes

foina; dessa sednare hade bringfläckcn rent hvit och

bakåt delad i två spetsar hvardera sträckande sig på in-

sidan af armen, framåt delad i tre spetsar, af hvilka si-

dospetsarna slutades mellan ögat och öfverläppen. (Jemf.
Keyserl. et Blås. p. 67).

Det här beskrifna Svenska exemplaret skiljer sig

dock äfven från vanliga skogsmården, nemligen derige-

nom, att det har bringfläcken hvit, blott med gulaktig

anstrykning, bakåt tvådelad och icke utlöpande i en

smal spets mellan frambenen. Dessutom skiljer sig

märkbart

Skallen: De båda från processus postorbitales lö-

pande benkanterne för muskelfästen, löpa skilda nästan

parallela ända till nackens tvärkam
^ troligen förenas de

dock vid högre ålder bakåt på hjessbenen^ afståndet

mellan underkäkens vinkelulskott ufgör mer än halfva

längden af hvardera underkäksgrenen ^ processus post-
orbitalis ligger långt närmare den mest hopknipna de-

len af mellan])alken, än sömmen mellan pannbenet och

Öfverkiiksbenet vid orbitalkanlen. Öfra knöltanden inåt

föga utbredd, så alt dess längddimension ej är mer än
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•§-
af dess Ivärdimension. (Hos följ.

är samma tand in-

åt starkare utbredd^ så att längddimensionen är -| af

tvärdimensionen). Längd 3 t. I^- lin. bredd öfver kind-

bagarna 1 t. 6^- lin.
j

öfver hjessan 1 t. 3 lin.
j

under-'

käken 2 t. 1 lin.
5
mellan process, angiil. i t. 14-. Så-

ledes är underkäken ej dubbelt så lång som afslåndet

mellan vinkelutskotten.

Vistelseort oeh lefnadssätt: Stenmården är troligen

hos oss icke så sällsynt, som han hittills ansets vara
5

ehviru jag ännu icke träffat honom med så rent hvit

bringa, som dem jag sett i clct sydligare Europa. I

allt awiat äro de lil^a. Stenmården förekommer hos oss

från det sydligare Skåne till långt upp i Norden
5

i det

Öfra Sverige finnes, enligt von Greiff, (i Anteckningar
. angåendejagt och djurfångst sid. 1 07.) '^två sorter Mård:

en som ^n dagarna ligger uti ihåliga träd eller Ekor-

rebon, och en annan som ligger under stenar.
'""

Enligt

Dr EsMARK orekommer IMård äfven på Lofoden bland

de kala klipprna, der han går in i bergskrefvorna och

hålen, och dtdar foglar som der hafva sina bon, isyn-

nerhet Lanne^gien och Teisten. — Utom Skandinavien

förekommer S^nmården i nästan hela Europa j
i Ryss-

land träffas hal ända på Uralska bergskedjan, äfven i

Krim och på kukasus finnes han talrikt. — Stenmår-

den vistas i stöiklyftor, förfallna stenbyggnader, gamla
murar o. s. v. \- Afven skall han stundom infinna sig

i stall och andri uthus
^

och han besöker ej sällan

hönshusen i
delgårdar, i hvilkas grannskap han bor.

Likväl skall han, \ enligt Bell, äfven förekomma i sko-

garna, likasom sogsmården, och ligga uti ihåliga träd,

jaga i trädkronor^, och dessemellan gå ned på mar-

igger han gömd i något smyghål, ty

han skyr ljuset^ om natten går han ut för att jaga.

Den Stenmård
J12;

här ofvan beskrifvit blef tagen un-

der vintren i Felfuari månad på slättbygden nära Lund.

Han fångades lefmde af en bonde, en morgon tidigt,
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i dess höiisliuS; dit han om natten insmugit sig och

ihjälbitit höns. Jag höll honom någontid bunden i lång

kedja j
han var vild och obändig ^

klättrade upp och

ref ned allt hvad han träffade, drog till sig allt hvad

han räckte, om ock blott med bakfoten, och sönderbet

allt hvad han kom öfver. Han morrade som en ond

hund, men lägre, då man nalkades honom, och högg
uti hvad man räckte åt honom. Han var mest i rö-

relse om natten och lag stilla största delen af. dagen.

Då han sof låg han i ring som en hund, och doide

hufvudet i den yfviga svansen.

Födoämnen: FÖr tama foglar, gäss, änder, hons

och dufvor, är stenmården ett ganska skadligt rofdjur.

Smyger han sig under natten in i ett dufs'ag eller

hönshus, så dödar han allt hvad han träffa*, afbiler

och förtär först hufvuden, samt enligt hvad nan påstår
dricker den ljumma bloden, och förtär der-fter köttet.

Äfven släpar han stundom den dödade fobien med sig

i sitt gömställe, der han plockar och u?päter honom.

Han smyger sig på och förlär också villfogel, såsom

rapphöns, lärkor, teister, ripor m. m.
,
ifvensom harar^

lemmingar, rättor, grodor m. m. Äfven i tama tillstån-

det förtär han helst kött och ägg 5
mer han håller der-

jemte till godo med mjölk, rötter och bröd.

Fortplantning: Stenmården skall jara sig tidigt om
våren och i April eller iMaj föda 4—5, någon gång
ända till 7 ungar i en stenklyfta ellei ihåligt träd.

ISytta och skada : Den sednare er man under ar-

tikeln Födoämnen; den förra är obetydlig, ty fallen,

som anses vara mindre fm och rik,
är mindre vär-

derad än skogsmårdens.

Anmärlin. \): Lefvern är delad i 7 flika och har en stor gall-
blåsa. Magen är king ooh smal, ofan tjockast och un-
der midten krökt. Tarmkanalen, sm saknar blindtarm,
är 3 aln. 8 tum. Således förhåller an sig till kroppens
längd som 4[ till h.
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Ånmärkn. 2): Sedan jag nu haft tillfälle att noga jemföra en

Skalle af Slustela fohia från Tyskland, med skallar af

vår vanliga Skogsmård, anser jag troligast, att de blott

äro former af en och samma art.. Men båda dessa for-

mer hafva vi äfven i Sverige.

^ Skogsmårdeii (Maries sylvestris Gesn.).

Artm. Kroppen kastanjebrun med soartbrun yfvig sra?is

och srarlhruna ben, samt gul slrupe och bringa;

fotsulorna härbecäxta ; bringfläcken bakåt spetsig.
'

Längd. 20—22 t.^
svans 10—\% t.

Synonymi: Maries stjloestris Gesn. Quadriip. p. 867 fig. 866-— Maries sijlratica NiLSS. Sk. Fna I. p. 41.— Maries

abietum Bell. Brit. Quadr. p. 174. — Muslela Blartes

Lin. Faun. Sv. p. 6 n. 15. (b^oS^ formerna).
— Retz.

Fna n. 15. — Lin. Syst. 1. p. 67 n. 6. — Gmel. Syst.

L 1 p. 95 n. 6. — Kevseul. et Blås. Wirbelth l.p. XX.
och 67. Des.mar. Mammal. p. 181. sp. 280. — Pall. Zoogr.
L p. 85. — BoNAPAKT. Iconograf Ital'. 1. med fig.

— La
Marie Buff. tlist. Nat. VII. p. 186 t. 22. Edit. in 8;o T.

XIV. p. 256 t. 22. — Pine Martin Pen. Brit. Zool. 1.

p. 97. — Der Baummarder Sciireb. Säugth. III. p. 475.

t. 130. Bechst. Nat. Deutschl. 1. p. 760. Märd Svensk

Zool. 2. B. 10 Iläft. t. 55. — Sv. Mård , Skogsmård,

Furumärd; Norr. Maar; Lapp. Ncelle ; Fin. Näätä.

Beskrifning: Synes ofta nägot större fin föregåen-

de
,
med yfvigare rikare fäll

^
och yfvigare längre svans,

som utan håren är kring I O t. och med håren 1 4 t.

och deröfver. Dock varierar storleken hos begge. Kropps-
formerna äro eljest hka, dock äro fotsulorna på denna

helt och hållet härbeklädda.

På strupen och undre delen af halsen står en gul,

stundom brungul (i bottnen hvit) fläck, som baktill af-

smalnar och löper bakåt i en smal spets mellan fram-

benen. Stundom har fläcken blekare infattning. Öronen

blekblacka, inuti och isynnerhet i kanterna bleka. För

öfrigt äro håren kastanjebruna och glänsande 5 på nosen,

benen och svansen Öfvergår färgen i svartbrunt eller

svart. Bottenfärgen synes mellan de långa kastanjbru-
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na håren gulgruaktig, och skiljas håren är botteniillen

gråblack.

Varierar tillfälligtvis : Ofvan hvit, på hufvudet ge-
nom ögonen och till hjessan samt långs ryggen skug-

gad af grått 5 på nosen, öfver bogarna och svansroten

rosfgul. Alla undre kroppsdelar, benen och undra si-

dan af svansen starkt rostgiila. lUum. Fig. till Sk. F:na

19 H. pl. 3ö. — Måhända dock att denna varietet

tillhör föregående art — så framt de eljest verkligen

äro skilda.

Skelettet: Skallen: Längd 3. t. 4^- lin.,
bredd %

t, öfver hjernskålen 1 t. 3 lin., underkäken 2 t. 3
lin.,

mellan process, angul. 1 t. i lin. Således är under-

käken mer än dubbelt så lång som afståndet mellan

vinkelutskotten. — Scapula: ägglikt, ofvan tvärt, något

inskuret, längd 1 t. 5
lin.j

bredd j t.;
tliken på spi-

na bred afrundad-, Humerus 1 t. 5 lin.
j
hålet ovalt af-

långt^ Ulna 2 t. 4 lin
5

rad. 2 t. -^ lin. Bächiet 2 t.

14- lin-
5
Os ilium har framändan sned t afrundadt-afhuggen,

med en spets nedåt. Foram. obtur. ovalt med en vik

framtill. Femur nästan 3 t. rätt, trindtj Tibia 3 t. 2 lin.

Vistelseort och lefnadssätt: Skogsmården förekom-

mer i de flesta skogstrakter i Skandinavien, från Skåne

till Norrland, Norrige och Lappland. Han är således

vidt kringspridd, men förekommer, så vidt jag vet, in-

genstädes talrik. Dock är dess egentliga stamhåll de

nordliga landskapens tala och stora barrskogar. Afven

här undandrager han sig vanligen grannskapet af menni-

skors bosläder och vistas helst på de mest aflägsna och

minst besökta ställen i de djupaste skogarna. Om da-

gen ligger han merendels dold i något ihåligt träd eller

i någon bergsklyflaj om natten är dess egentliga jagt-

tid och då är han isynnerhet i rörelse. IMan ser der-

före oftare dess spår i snön, än man upptäcker sjelfva

djuret. Dock springer han mest i trädens kronor, klätt-

rar med utmärkt lätthet och hoppar, likasom Ekorren,
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ur det ena trädet i det andra
5
och som han är utmärkt

liflig och snabb i sina rörelser, kan han på detta
sätt,

då han blir förföljd, genomlöpa en hel skog utan att röra

vid marken. — Han är vild och obändig då han fån-

gas gammal 5
men tages han ung, kan han lätt tämjas

och blir då genom sina vackra former, sin präktiga färg,

sina lifliga och lätta rörelser, sitt vänliga och lekfulla

väsende ett af de angenämaste smekdjur man kan ega.
Jemf. Jägareförb. Tidskr. 1. Arg. 1832. sid 307.

Födoämnen: Större och mindre skogsfogel: tjäder,

orre, hjerpe, skogsripa m. fl. smyger han sig på och
dödar' genast 5 ungharar ulliirar han då de sofva och
efter ekorren håller han ofta en häftig jagt^ han förföl-

jer honom ur det ena trädet i det andra, tills han ut-

mattat honom
,
då han gripes och fortares. Afven för-

tär han alla slags råttor och lemmingar. Agg tycker
han mycket om, och uppsöker dem både i träden och

på marken.

Fortplantning : Skogsmårdens parningstid infaller i

Februari och honan ynglar sist i April % eller 3, säl-

lan 4 ungar. Dessa lägger hon i något ihåligt träd i

ett ekorrebo eller fogelnäs te, eller också i någon bergs-

klyfta, alltid på en mjuk bädd af löf och mossa. Un-

garna äro muntra, och lekkära, och de kunna lätt täm-

jas, äfven om de tagas sedan de fått Öppna Ögon och

vana på friare lefnadssätt. (Se berättelse om en på
Baldersnäs uppfödd mård, i Jagaref.

Tidskr. i sid. 307).— I Schveitz och Tyskland uppfödas mårdungar ej säl-

lan af Jägare. De bli då tama som hundar, följa och

karessera den, som matar dem. Deras mest omtyckta

sällskap är hunden, med hvilken de timvis leka, kattar

tåla de icke (Romer et Sciiixz).

Jagt och fångst: Då det endast är om vintern

som Mårdens skinn duger till pelsverk, så är det ock-

så nästan endast under denna årstid, man skjuter eller

fångar honom. Mest jagas han då på det sätt, att man
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up])S()]<(M'
(less s|);"^r

i nyfallen snö odi följer dom (ills

\\\m biMiniu«s luilVa Iriial. lian liiiger da merendels i ell

ihalii;! Iriiil eller t^korn^bo, iivarur han blir iiljai;ad och

skiuUMi. Slmuloin liui^er han laniis iil en iiren. — Af-

v»Mi nppsöktM' man iMarden med hnndiMi^ men är v^Ko-

j^en lät, sj>rini;er han \anliiien IVan Iriid lill träd oeh

undiiar jäiiarens efterspaning. I J;ii;arefurl>:s Tidskr. \H'M.

sid. '.).")() omtalas atf pii ell. och annat sliille i Dalarna

fångas Mani i (jillcr, lu^slaenile af Innna br.äden, som

\ippgillras i Iriid
^

men hxad s(Mn nylljas lill bele om-

talas ieke. Deremol omtalas oeh beskrifvas Hldrds/or-

hir, i ''Jiimfldiids Djurfihuje'' af Noudiiolm sid. 41.

JSijIla och sluuia: Marden gör betydlig skada pa

jnglbanan^ han gagnar genom del vackra och kostbara

p(>lsverk han lemnar. Hade frän Sverige och Norrigc

siiljas ärligen ett stort antal Miirdskinn, och belalas, da

de iiro vackra, med (> l{:dr Wxo stycket.

mtersläglet (Lulni Erxl.)

lIuFVunKT hredl och pla/iiulf , med hrcd kort nos, sm^

iUjon och sm (I hor(a öron.

KnorrKN Unglogd ralsformijj , med korta ben; tärna 5,

förenade (jenom simnihud: sransen Idn;), horison-

telt plol/ad : smanintfoni afspefsad: fallen med tat

silkesfin hotten ull och grofra sfickelhdr.

'Tksw.nsK: hnölfanden ofvan utbredd, lika bred ufdt som

indf, och af något större dimension pd trars än

pd Idngs l^samt ungefar af roftandens storlek]:

U(\h\\\ trind. Hoflanden ofvan snedt trekantig med
2 spetsar förenade genom, en titlskdrpt kant

,
samt

indt en bred halfrund Idg hal; nedan med tre i

trekant stdende nästan likstora trekantiga spetsar,

bakre delen Idgre ,
bredare knölig. Mellantänderna

ofran 3, nedan 3 af hrilka den främsta öfrerst är

mgcket mindre än de andra.
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Do djur som Iiora hit, iiro Hlorn; iiri <l(! riiiHt fii-

rf;^/u'.iul('- och linlvii korlaro hen. Al dcnis ricdplal.ladc,

liiilviid ocli liorisoiilc.ll. [il;iUad(; HvariH, livari^/ciioin do

riiinna h\^, S|c;ilariia, Hcr inan n;dan all, de. Iiro val,l,(:n-

djiir. Dol- HCH iilVcui doral' all, de, lia lyokla IVHlor ooh

riillc.riH pirofva liar plallryoklji, Ocksii Iclva <lo ioohI. uti

och vid vall.cn, livarur (Jo iilvon liorola Hin JVida, rnon

do ^l'\ pä l;ind for all, 1'orljira don. |)c, ho nh |,;"i| j

hrinkar vid vnil.on ooli iiro nal,l,liga djur, soiri incsl, \\^'-

ii;.\
dolda om da.'.'on.

lJli,<'r ( I.Klia rult/oriH Imi\(„).

Arl,m. Mnrhhnin, linfhudrJs sidor, Hlmpcn oih. f/rhu/an

hlrkfirå; svansen af n/if/of,
mer än halfDa kropps-

tdnfjdrn; folsiiJorna licJl. nakna. I.;in;^d '2, I. 0—8
t. KvariH. i r. i 'i

I,.,
och dcrolVc;!-.

Synonym i: Lufra vulf/ariH l';(i.vi-, M:initn;il. p 448,— Njf.ss.

Sliiiiid. I'iiii 1. s. 44. hisMMiKST Miiiiii(iiil();/ic \\\'a.\,

\W\\.. Oii.idr.
\).

\'-2.\). HoNAi'. Ic.ono^^Tiiliii dcllii l'';iiin.

iUil. - Kkvskiu,, cl- Hi.AS. \Viri)cllliicn! 1. p. XXI. 21.

09. - - MuHlela Lulra I-in. Sy.sl, Nut-, l.p. GO. -— (iviKf,.

SyHl-. I. \, p. ().'{.
- Mc.TZ. f''n;i iH. - - Vivarra I/u/ra

hi.N. I''n;i Sv. 12. -^ -
l'-\i.i-. '/,(><></,{ n\)\t. 1. [»..70.

- La
Lonfra Hvn. Ili.sl,. Nat. VII.

|..
'i;{4 t,, il. XIII.

\>.
'Si/,.

L fl.:;. Kdil,. in H:o XIV. I,. M. I 1. 2. - 0/U;r IMCN.

Hiil, Zool. 1.
[).

\)2. t. S. f. il). - l)>-r fiHvl,(>lli-r'^v.\m:\i.

S;ill^rlll. III. p. 4Ö7. t. 1'2(). A. H. Der ftussollrr lUxwsr.

N. 1). i.
[).

S22. — Van/Jfj lltler Sv. Zool. i. B. % If.

t. 7. — Vller Nir,s.s. III. Fif<. S.
f.l.

20. — Kkstkö.m, .1:1-

tTircrnd). Tidskr. i«:{:{. .4. ;{<:)4. rnfd
|)I.
— Sv. liftar;

JuHk-IJtfer\ Norr. Ollcr
, Slrnlcr; I''iti. Saukko^ Saarva.

licskrifnmfj: llufvudol- hr-odi, ooh jjlalladl, mod hrod

ooh korl, nos ooh tjooka l;if)par5
nä.san har. Morrhäron

pä ofvorlä|)[)on ooh hakorri murigi()onia iiro inosl- hvila,

Hl-yfva och länga. Ofvor livardc^r-a ögal- sl,ä nägra foin-

dro-, Kom iiro hruna. Ogonon Hmä kaslanj(jhruria. Öro-
nen iilVcn Rinä ooh nägol, afrundado. liaison kort och

jomljook. 7'ärna ff;rn pä hvardora foton, foronadf; ge-
nom on sirnmhud, sidolärna kortast, df; mf;lli;r.sta läng.st,
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alla belagda med korta tilltryckta hår
5

fotsulorna och

sinimhiidkanten nakna
j

klorna bleka^ hoptryckta^ trubbiga
och undertill ihåliga. Svansen något längre än halfva

kroppen/ vid roten tjock något plattad ^ afspetsas små-

ningom åt ändan. Huden mycket tjock^ fallen glatt och

glänsande med ytterst fm och, tät bottenull. Färgen
ofvan från näsan genom Ögonen och öronen^ ofvan och

på sidorna af halsen på hela kroppea Öfvcr och under

samt på benen och hela svansen^ mörkbrun glänsande.

Kanten af öfverläppen^ kinderna upp till öronen,
- un-

derkäken samt halsen inunder och bringan, blekare.

En Unge af 8 tums längd med en svans af 4 tum.

Framtänder och hörntänder höllo på att frambryta. Hå-
ren på hela kroppen voro korta, fina, tilltryckta och

glänsande. Färgen var helt gråblek (musblack), något

ljusare på undre delen af hufvudet och hakan. Men
det bör anmärkas, att den var urblekt och troligen var

den svartaktig då han dödades. — Denna unge, som

togs, jemte två andra, i en stenklyfta i skärgården utan-

för Carlskrona, hade Hr Aspegren meddelat mig.
En annan unge, något äldre, tagen vid en å i

Skåne den 1 Aug,, var '12 och svansen 6 tum långj

höjden 3 tum. Kroppen och svansen ofvan mörkbruna,
stötande i grått (sotfärgade) nedunder nästan omärk-

ligt ljusare. Hufvudet dunklare, nästan svartaktigt. Öro-
nen i kanten hvitgrå. Trakten kring mun och näsa

smutsigt gulgrå, med gråbruna styfva morrhår. Benen
och fötterna af hufvudets färg, med inströdda grå hår.

Klorna blekt köttfärgade, ofvan och i spetsen hvita.

Ånmärkn.: Bechstein säger p. a. st. p. 832. att Ungarna äro
i början nästan helt svarta och ljusna sedan år från år.

Dock trätTar man äfven utväxta af mörkare och ljusare

färg.

Skelettet: Skallen: Aggformigt-aflång med största

bredden bakom midten^ hjernskålen lika bred som lång,

plattkuUrig , trehörnig med bakre sidohörnen afhuggna.
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Öfra profilen nästan rät till Ögonen, derefter äv nosen

sluttande, ulan all sänkning Öfver näsan. Ögonen småj

processus postorbitales korta
j pannan mellan dem platt j

foramina palatina aflångtovala, framåt smalare
5 palatum

osseum slutas med en spets i midten^ hamuli ptery-

goidei spetsiga, bakåt och utåt böjda. Bullse trekantiga

plattade. Foramina infraorbit. mycket stora trekantigt

ovala längst i horisontel rigtning. Foram. incis. ovata
,

bakåt bredast trubbiga. Tänderna, se slägt-charakteren.

Skallens längd 4 t. 5.
lin., bredd öfver kindbågarna 2

t. G
lin.,

Öfver hjernskålen 2 t. \^ lin. Underkäken 2
t. 6^ lin.j

mellan process angul. 2 t. 2 lin.
^

^^^/^s flyg-

lar nästan tvåtlikiga med en större rundad flik utåt, en

mindre bakåt
5

bredd 2 t. 1 lin
5

Skulderbladet nästan

halfcirkelformigt, dock bredast under midten^ Acromion

en tunn jembred tapp 5
fliken en nedåt rigfad sågtand j

längd 2 t. 2 lin., bredd 1 t. 3|- lin.
5

Humerus 3 t.

något S-formigt hoptryckt, nedtill med flik utvändigt

och ovalt-atlångt hål invändigt j
ulna 3 tum^ radius 2

I, 2 lin.j
Bäcknet 3 t. 5 lin.

5
foram. obtur. stort tre-

kantigt övat. Femur 3 t. Tibia 3 t. 3 lin.

Vistelseort och lefnadssätt: Uttern förekommer i

alla landskap af Skandinavien
,

från det sydligaste Skå-

ne, till de nordligaste delarna af Norrige och Lappland.
Utom Skandinavien finnes han i hela Europa ,

och i

Asien träffas han från Persien, Tartariet och kanhända

Indien, ända upp i Siberien och Kamtschatka. Han har

således en ganska vidsträckt geografisk utbredning, ehuru

han ingenslädes ,
åtminstone inom Skandinavien, är sär-

deles talrik. Han förekommer icke blott vid de flesta

insjöar, åar, bäckar och andra sötvatten inuti landet,

utan äfven, och måhända i största antal i skärgårdarna
och vid klippiga stränder och skär långs Skandinaviens

kuster, såväl i Östersjön som Nordsjön. I Helgeland,
Salten och på flera ställen vid hafskusten i. det norra

Norrige fångas han årligen i stort antal och dess skinn

Shandn:s Däggdjur. ^ 12
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utgöra der, likasom i Svenska Norrland, en betydlig

exportvara.
Utterns stamhåll äro hålor under jorden, mest i

bräddarna af floder, åar och bäckar
5

och isynnerhet

vid sådana, som hafva ymnig tillgång på Laxöringar

och Foreller. Dessa hålor gräfver han ej sjelf, utan

han blott utvidgar och inreder sådana, som vattnet bil-

dat under åbräddarna, under trädrötter o. s. v. In-

gångarna som ligga under vattenytan, leda uppåt till

Utterns boning under jorden, der han kan ligga torrt.

Uttern har skarp syn, men dålig lukt. Han är
'

^^ld, skygg och listig. För menniskor döljer han sig

på betydligt afstånd. Blir han Öfverfallen och kan ej

komma undan, så försvarar han sig med raseri. Hans

bett äi'o djupa och farliga. Ehuru vattnet är hans för-

nämsta element, kan han äfven löpa snabbt på landet,

och till och med (som det säges) gå i träd. Äfven

försäkrar man att Utterns electricitet är så utomordentligt

stark, att kroppen lyser då han i mörkret simmar ge-

nom ett vatten, och att skytten derigenom kan upp-

täcka dess närvara.

Jägaren upptäcker äfven djuret på dess spillning,

som det alltid lägger på någon sten eller stock vid si-

dan af vattnet.

Om dagen får man sällan se honom ute
5
han uppe-

håller sig då i något gryt, något hål under åbräd-

den, eller i en gammal stubbe eller dylikt, som ligger

mer eller mindre nära vattnet. Om natten lemnar han

sitt gömställe och går ut för att söka rof. Det händer

då under vintertiden, att han i månskenet vandrar en

längre väg på isen, längs bäckdragen, och om morg-

narna begifver han sig ofta från vattnet upp i landet,

för att öfver dagen inqvartera sig i bergsskrefvor. Man

har gjort den iakttagelse, att Uttern gör vandringar ef-

ter årstiderna, så att han mot sommaren begifver sig

ur skärgårdarna vid hafvet, der han tillbringat vintern,
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upp till insjöar och åar, der han bland tät säf och

gräs tillreder sitt bo och framföder sina ungar j
samt

att han vid början af vintern, i sällskap med dessa,

drager sig åter ut i skärgården. Under dessa vandrin-

gar, som alltid ske om nätterna, skall han hafva si-

na bestämda hviloställen, dit han tager sin tillflygt

för den inbrytande dagen.
— Om också detta ibland

inträflar, så är det icke desto mindre säkert, att det

finnas Uttrar, som yngla ute i skärgårdarna t. ex. vid

Blekinge, vid Nordlanden, o. s. v. och som vistas der

året om. Afven är det säkert, att denna djurart före-

kommer om vintern vid insjöar, åar och floder, och

icke blott vid sådana, som äro så långt aflägsna från

hafvet, att ingen vandring dit är möjlig t. e. i Verm-
land och det inre af Lappland, utan äfven vid sådana,
som ligga icke långt från hafvet t. e. ån mellan Arup
och Östersjön, mellan Värpinge och Lomma o. s. v.

Födoämnen : Uttern lefver af sådana djur, som han

träffar i vattnet t. ex. fisk, kräftor, grodor, vatten-

råttor, m. m., äfven griper han ankungar och andra

unga vattenfoglar. Om hösttiden plundrar han ofta

sillgarnen. Smärre fiskar förtär han vanligen i sjelfva

vattnet
5

de större bär han till landet, der han först

förtär hufvudet och sedan mer eller mindre af det

Öfriga. Då han fiskar, blir han vanligen under vatten-

ytan så länge han kan hålla andedrägten, hvarefter han

uppsticker nosen för att hemta luft.

Fortplantning : Parningen infaller vanligen, i de sö-

dra orterna, i Februari månad och i de norra i JMars.

Honan, som går drägtig i 9 veckor, föder i Maj 3—4

blinda ungar i något kringllutet gryt, eller mellan röt-

terna af ett gammalt träd eller i en jordbrink, vanligen

på ett aflägset mindre besökt ställe.- Ungarna äro i

början mörka, nästan svartaktiga och erhålla småningom
modrens färg. I början underhåller modren dem i

boetj sedan de äro något för sig komna tager hon dem
12*
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med sig ut i vattnet
^

der de simma bredvid henne
^

och småningom lärer hon dem att fånga fisk och att

sjelfva sörja för sitt underhåll.

Anmärkn.: Den Utterunge, jag beskref i förra upplagan sid.

46, och som hade gråbkick färg, hade förmodligen blek-

nat betydligt sedan han blifvit uppstoppad och längre tid

förvarats i en samling.

Jagt och fångst *) .• Denna idkas mest under tven-

ne tider på året^, nemligen i December^ då sjöarna till-

frusit, och i Februari
j
då Utterns parning inträffar. Un-

der förra årstiden skjuter man honom merendels för

hund, \ sednare lockas han med pipa. För hund skju-

tes han på det sätt, då ny snö
fallit,

att jägaren med
sin hund i ledband, uppsöker och följer Utterns spår,

som kännes derigenom att det är bredt, tvärt afrun-

dadt framtill och spetsigt bakåt med aftryck efter hä-

len. Har Uttern ingått i något gryt eller klyfta, insläp-

pes hunden, som vanligen snart utdrifver honom
5

har

han gått ned i någon ström eller å, som icke är till-

frusen, bör man, genom att gå omkring stränderna,

först öfvertyga sig huruvida han är qvar. Derefter un-

dersökas stränderna med hunden, som snart gifver till-

känna hvar Uttern doldt sig. Ligger han i brinken un-

der isen, der vattnet sjunkit undan, bör man nedslå

isen på båda sidor om honom. — Äfven jagas Utter i

månskenet. Sedan man af dess spår funnit det hål på

isen, der Uttern brukar gå ned för a(t fiska, sätter

sk7tten sig dold på ett lagom kort afstånd, och passar

på, om natten, när Uttern kommer upp på isen.

I den lilla ån, som går ur Ifösjön förbi Arup ut

i Östersjön, har man skjutit Utter på följande sätt : man

satte en lefvande gädda eller större mört på en stång-

krok och släppte den om aftonen ut i ån, samt fäste

refven vid brädden. Då Uttern under natten gripit fi-

*) Prosten Ekström har i Jägaresällskapets Tidskrift 1833

sid. 394, rörande Utterjagt infört en utförlig afhandling^ deri

alla jagtmethoder beskrifvas.
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sken, gick han i land med honom för att der förtära

honom, och om morgonen fann man kroken med sin

ref, samt lemningar efter fisken på stranden. Detta

försök repeterades 2—3 gånger, då Uttern alltid befanns

gå upp på samma ställe för att förtära sitt rof. Följan-
de afton sedan skytten utlagt sin' stångkrok, lade han

sig dold på ett passande afstånd från detta
ställe, och

det dröjde ej länge, förr än Uttern kom upp med
sin fisk och blef skjuten.

Utter fångas äfven med sax, dels vanlig räfsax,
dels s. k. trampsax. I Nordlanden (Helgeland, Salten)

utläggas dessa utan bete der Uttern har sin gång eller i s. k.

Ottergrinner. Äfven tages Utter med Läm eller Fallstock.

Nytta och skada : Den nytta Uttern kan göra, deri-

genom att han förtär någon vattenlemming, öfverträffas

vida af den skada han förorsakar, isynnerhet på fisk-

dammar och andra fiskvatten. Då han fått vana på en

fiskdam, utrotar han innan kort all den fisk, deri fin-

nes. Det påstås att man derifrån kan afhålla honom,
om man kring dammen strör sönderkrossadt hammar-

slagg, vid hvars lukt Uttern återvänder, emedan han

fruktar försåt. Enligt Prost. Ekström kan köttet af Uttern

ätas, ehuru det icke är godt.
— Men den största nyt-

ta, man kan draga af Uttern, består i det pelsverk han

lemnar och som i handeln är ganska eftersökt. Utter-

skinnet betalas, enligt Prosten Ekström, med \ eller 2
R:dr Rgs för hvarje 6 tum af hela längden. Då det

mätes, lägges svansen dubbel och räknas den då, i af-

seende på längden, lika i värde med samma längd af

skinnet. Under vintren -f|-jT kostade ett vackert Ut-
terskinn i Stockholm kring 20 R:dr Rgs. De flesta säl-

jas till Ryssland, China m. m. De Ryska presterna
bära mössor af utterskinn, och hos Chinesare och an-

dra Mongoler brukas de till brämar m. m. Hos oss

nyttjas de stundom till kragar på öfverrockar o. d.

Utterungar kunna tämjas och inöfvas att fiska. Jemf.
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lllum. Fig. artikeln Utter; — Jägareförb. Tidskrift i S33

s. 403. Vetensk. Akad. Handl. 1752. s. 139.

Gräflingslägtet (Meles Gesn.)

Hufvudet bakat bredt med utdragen spetsig nos, små

ögon och korta öron.

Kroppen plattadt nedtryckt ochj sedd ofvan, baktill bre-

dast, framåt småningom afsmalnande , beklädd,

äfven som den korta svansen, med långa borst-

lika hår; benen korta stödja vid gåendet pä hela

den nakna fotsulan; tärna 5 på hvardera foten,

framtårnas klor mycket länga. Under svansen en

fördjupning med tvär öppning.

Tänderna: knöltanden ofvan mycket stor, kring 3 gån-

ger sä stor som 7^0ftanden, litet mer läng än bred,

framtill snedt tvär, baktill rundad; nedan trindad,

långt mindre än roftanden. Roftanden ofvan snedt

trekantig med en hoptryckt spets och inåt en run-

dad häl; nedan med 3 i trekant stående nästan

likstora spetsar, dess bakre hälft lägre, bredare,

med 2 knölar inåt och 2 utåt. Mellantänderna

ofvan 3 , nedan 4, den främsta mycket liten ut-

faller vanligen tidigt. Hörntänderna ofvan hop-

tryckta med i kant baktill och 1 framtill, nedan

kortare mer krökta. Framtänderna ofvan hos de

yngre rafflade, nedaii mer framåtliggande än hos

andra rofdjur *).

De djur som höra till detta slägte hafva i det yttre

någon aflägsen likhet med björnarna^ med hvilka de äf-

ven hafva gemensamt alt ligga i hide under vintren,

likasom Igelkotten. JMen i tandbyggnaden och hela ske-

lettet likna de mest lUerdjuren^ hvarföre de med stör-

sta skäl räknas till deras grupp.

*) Detta så väl som den rörliga nosen (trynet) antyder
ett närmande till S\inet.
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Oräfling' (Meles Taxus Bodd. *).

Artm. Smutsigt hvitgrd med inblandadt svart; undra

kroppsdelarna och benen svarta; hufvudet hvitt

med ett bredt svart band genom ögon och öron.

Längd 2 fot 4—6 tum.

Synonymi: Meles unguibus anticis longissimus Lin. Syst.
Nat. VI. p. 6. — Faun. Sv. edit. Lma p. 6. n. \^.— Ur-
sus Meles Lin. Syst. Nat. XII. I. p. 70. — F:na Sv. edit.

2. n. 20. — ScHUEB. SäLigth. III. p. 516. t. U2. — Me-
les Taxns Boddart Elench. \. p. 80. — Betz. Faun. p.

26. n. 23. — Meles vulgäris Desmar. Mammal. p. 173.

Blaireau Buff. Hist. Nat. VII. p. 104. t. 7. Id. 8:vo XIV.

p. 159. t. 7. — Common Badger Penn. Brit, Zool. I. p.
85 t. 8. — The badger Bell Brit. Quadrup. p. 122. —
Der gemeine Dachs Becfist. Nat. Deutschl. I. p. 729.—
Gräfsvin Ekström Jäg. förb. Tidskr. 1833. p. 599 Gräf-
ling NiLss. Illum. Fig. 19 H. pl. 21. Sv. Grdfling, Gräf-
ving, Gräfsvin, Gräfgalt ; Norr. Sviinsax, Sviintox; Fin.

Mäyrä, Mezäsika.

Beskrifning: Kroppen nedtryckt ,
bakåt något bre-

dare-, halsen lika tjock som hufvudet bakåt^ detta är

kägelformigt, något nedtryckt, framåt spetsigt utlöpan-
de

^
näsan ofvan afrundad, från sidan sedd framståen-

de Öfver nosen, uppåt spetsig och något uppdrifven.

*) Hr Prosten Ekström anför i Jägareförb. Tidskrift 2. s.

599. not. att han har ett handskrifvet Collegium af v. Linné,
författadt kring är 1749, der Linné redan användt slägtnam-
net Meles och kallat arten

'''^Meles Taxus unguibus anticis

longissimis." Då nu Linné, sä vidt jag vet, ej förr än 9 år

sednare användt specifika namn i sina tryckta zoologiska skrif-

ter, nemligen i 10:de editionen af Systema Naturce, utgifven
i Stockholm 1758, är uppgiften för litteraturhistorien af in-

tresse. Jag får dock nämna, att äfven jag äger ett Collegium,
antecknadt efter Linnés privata föreläsningar öfver djurriket,

-

hållna i Upsala vårterminen 1748. Deri förekommer visserli-

gen Genus Meles, likasom långt förut i Syst. Nat. och 1:sta

editionen af Faun. Sv., men de två species, som af Linné

räknas dit, charakteriseras, lika som i hans då tryckta skrif-

ter, icke genom specifika namn, utan genom diagnoser. Or-
det Taxus står, i mitt exemplar, efter diagnosen och är ett

synonym af Aldrovand.
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Näsborrarna stora ovala med en smal uppåt krumböjd
vik på sidorna. Morrhåren temligen korta, räcka öfver

ögonen. Öronen korta aflångtrunda, synas något utom

fallen och äro i spetsen kantade med långa hvita borst-

här. Ryggen något hvälfd. Svansen temligen kort, be-

växt med långa sträfva smutsigt hvita hår. Benen kor-

ta
5

fotsulorna på fram- och bakfötterna helt nakna.

Tårna 5j tummen mycket kortare än de andra
5

de 2

mellersta längst och lika, de 2 siclotårna något kortare,

äfven lika. Framtårnas klor långa, hoptryckta, krökta,

dock trubbiga 5
baktårnas kortare, mindre krökta. Un-

dra krojipsdelarna från bröstet till svansen glest hår-

beväxta, så att huden synes. Tätt under svansen en

tvär fördjupning, stor som en vallnöt, hvari afsöndras

ett klibbigt ämne. Under denna bildar anus äfven en

tvär springa. Genitalia ligga längre under än poschen

öfver anus. Svansen utan hår räcker till hälen, méd
hår är den kortare än de utsträckta bakbenen. Hela

hårbeklädnaden lång, sträf och yfvig^ blott på hufvud

och fötter mer tilltryckt. Färgen ofvan smutsigt grå

utgörande en blandning af hvitt och svart, neml. hvar-

je hår är vid roten gulaktigt, på midten svart och i

spetsen hvitaktigt. Hufvudet är hvitt, men bakom nä-

san börjar på hvardera sidan af nosen ett bredt svart

band, som löper genom Ögat och örat samt förlorar sig

småningom på halsen. Hufvudet inunder, halsens un-

dra sida samt alla undra kroppsdelar och benen svarta.

I Skelettet har denna djur-art stor likhet med Jerf-

ven ,
blott tandbyggnaden är vida skild och liknar mest

Utterns. Skallens omkrets aflångt äggformigj hjernskå-

len oval, kullrig. Ofra profilen i jemn föga böjd båge
från nacken till näsan, utan sänkning framom pannan.

Längd 5 t. 1
lin., bredd 2 t. 6

lin.j
öfver hjessan 1

t. 7 lin. Pålat. oss. slutas något ingröpt. Hamuli

pteryg. bakåt riglade räta. Foram. pålat, ovala, bakåt

spetsiga. Orbitw småj process, postorbit. korta. Foram.
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infraorb, stora runda eller i vertikal riglning något ova-

la, BullcB trehörniga inåt högre. Tänderna se slägt-

charakteren. Atlas flyglar bakätböjcla runda med ett

litet hål i bakbrädden
5

bredd 2. t. % lin. Scapula

(lik JerfvenS; men med helt räta sidor) aflångt fyrkan-

tig bildar en regulier parallclogram, utom halsen och

cavitas glenoidalis. Acromion en rät trubbig tapp, och

fliken en afrundad vinkel
3 längd 2 t. 7 lin.

^
bredd 1

t. 5 lin. Humerus 4 t. med en tunn långsgående flik

i yttre brädden^ något högre upp än det ovala hålet

i inre. Ulna 4 t. % lin.
3

rad. 3 t. 34- lin. Bäcknet

hl t. foram. obtur. afrundadt-trekantigt. Os femor. 4 t.

3 lin.
3

tibia 3 t. 6 lin.

Vistelseort och lefnadssätt: Gräflingen förekommer

i bergig och backig mark, isynnerhet i södra och mel-

lersta delarna af Skandinaviska halfön. På den egent-

liga slättbygden förekommer han aldrig, om ej någon

gång tillfälligtvis, då han under sina vandringar blifvit

vilse och kommit långt ifrån sitt bo *). Men i sandi-

ga trakter med backar och djupa dalar träffas han,

antingen der finnes skog eller icke, så framt han ej

genom odling blifvit ofredad och utrotad **). Då han

är ett nattligt djur, som ligger stilla om dagen och en-

dast om natten är i rörelse, kan han dessutom vara

temligen talrik i trakter, der han sällan varseblifves. I

*) Den 1:ste Mars 1824 fans en Gräfling i en halmstack

utanför Lund. De sista månaderna under förra året, äfven-

som Januari, hade förbigått nästan utan vinterkyla. I slutet

af Februari inföll stark frost med snö, som varade. in i Mars.

Det synes troligt att den blida väderleken i förra hälften af

Februari lockat Gräflingen ur hidet och drifvit honom åt slätt-

bygden, der vintern öfverfallit honom.

**) Bland Hildeshögs backar norr om Landskrona fans han
ännu för 30— 40 år sedan och jagades då ofta. Under en

resa 1826 fann jag, i brinken af en nedrasad backe, tydliga

spår efter ett Gräflinge-hide och der bredvid ett Grätling-
skelett. Nu finnes han ej mer i trakten.
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Norrige förekommer han ända upp till Fjällryggen ^
men

norr om denna har han, så vidt jag vet, icke blifvit

sedd. I Sverige är han temligen talrik, der lokalen är

passande, ända upp i Södermanland och Uppland. Af-

ven synes han ofta förekomma i Yermland
j

i Herjeda-
len är han ytterst sällsynt^ i Jemtland omnämnes han

icke af Noudholm, icke heller af Leem i Finnmarken.

Till uppehållsställe gräfver han sig kulor eller så

kallade gryt under berg, bergshällar, större stenar eller

i brinken af sandbackar. Vid tillverkningen häraf be-

gagnar han sig af sina långa och hva^sa framklor. Gry-
tet har alltid mer än en utgång, stundom fyra eller

fem, mer eller mindre från hvarandra atlägsna. Längst
in i kulan är sjelfva hufvudlyan eller liggstället, der han

bäddar under sig med torrt gräs, mossa och löf och

der han i dvala tillbringar den kalla årstiden. I sådana

lyor tillbringa stundom tlera familjer vintern tillsammans,
ehuru i skilda rum. I Maj och Juni träffas stundom de

gamle, men ännu oftare ungarna liggande i solbaddet

utanför ineåneen till grvtet. 3Ian vill 'häraf hafva funnit

att hans overksamhet om dagen icke, som man förmo-

dat, har sin grund deri att han fruktar dagsljuset, icke

heller deri att han är räddare än en stor del andra

djur, som vistas ute om dagen, utan endast i dess

tröga lynne och afgjorda kärlek för stillhet och ens-

lighet. Det är likväl blott om dagen, han har den-

na tröghet i lynnet och denna kärlek för stillhet
^
om

natten deremot är han både litlig till lynnet och snabb

i sina rörelser. — I de södra och mellersta trakterna

af Sverige går Gräflingen i hidet kring medlet eller slu-

tet af November och han går sällan derur förr än med-
let af 31ars. Dock om vintern är ovanligt mild, hän-

der det att han långt tidigare går ut för att söka sin

föda. Han Öfverfalles då någon gång af hastigt inträf-

fad köld, innan han hinner tilllDaka till grytet ^
i sådant

fall uppsöker han ett gömställe, der han inbäddar sig
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så godt han kan, och insomnar. Träffas han då och

lägges in i hus^ sofver han så länge kylan varar
^
men

infaller blidt väder^ så vaknar han och sätter sig i rö-

relse. Jag har märkt att han under sådana förhållan-

den sofver mer om dagen än om natten. Den jag un-

der ett par veckor i Mars iakttagit^ sof om dagarna,
men hade -om nätterna ofta varit vaken och stökat om-

kring. Slutligen dog han, troligen af brist på passande
föda. Att han icke i sitt hide samlar matförråd för

vintren, är genom fleras erfarenhet afgjordt *). Gräf-

lingen är ytterst varsam och skygg ^
vid den minsta

förmodade fara, söker han dölja sig. Men retad eller

antastad i sin kula, kommer han lätt i raseri och biter

argt omkring sig. Det är af erfarenheten om hans vild-

het och ilska, som den folksägen tillkommit, att då han

*) Man har trott att Gräflingen under sin långa vinter-

dvala uppehöll lifvet på det satt, att han ända upp till ögo-
nen instack nosen i det häl, som finnes mellan svansen och

anus, och förtärde den fettlika vätska, som deri afsöndras.

Denna förmodan innefattar en orimlighet i flera hänseenden.

Öppningen, som undersöktes i Mars, var väl kring 1 tum
bred utvändigt, men der innanför lilvsom hopsnörpt, sä att

visst icke djuret under vintersömnen haft nosen deri. Att

djuret under denna sömn nägon gäng ligger i ring med no-
sen under svansen för att bättre hälla värman, är väl möj-
ligt; men detta läge hade ej den, som jag observerat. Dess-
utom är den klibbiga och vidrigt luktande vätska, som afsön-
dras i kavitcten, ingalunda tjcniig för djurets nutrition. Frå-

gar man hvartill den gagnar, blir svaret att den är i fullkom-

lig analogi med de starkt luktande, oftast vidrigt luktande

vätskor, som genom egna körtlar afsöndras nära anus hos en
stor del andra rofdjur, af hvilka bland de inhemska raä näm-
nas alla arter af slägtena 3Iustela, Putorius

, Gido m. fl. och
till samma kategori kan äfven räknas Bäfvergällen hos Caslor
Fiber. Om ändamålet med denna luktande sekretion är att

tjena djuret till försvar, eller till ledning för könen att under

yngle-tiden träffas m. m. torde ej vara lätt att med visshet

afgöra; men säkert är, att den ej tjenar det till näring. Un-
der vintren dä han ej hemtar nägon föda, näres han af det

hull, han under hösten samlat.
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far tag i en kroppsdel, släpper han den icke förr än

han hör benet krasa. Med jagthundar bites han ofta,

och om de icke äro desto starkare, blir han alltid den

segrande j ty sjelf har han starka käkar och skarpa tän-

der, och den fettmassa, hvarmed kroppen under hu-

den är belagd, gör hundarnas bett mindre kännbara

och oftast oskadliga.

Födoämnen: Gräflingens tandbyggnad, med knöl-

tänderna starkt utvecklade och roftänderna små samt

äfven till en stor del knöliga, visar att han, likasom

Björnen, lefver både af växter och djur. Dagarna till-

bringar han i sin kula och först i skymningen smyger
han sig ut för att söka föda. Han går ej särdeles långt

ifrån sitt bo, emedan han icke är nog snabb att und-

gå sina fienders förföljelser. Hans föda består i saftiga

växter och rötter, som han uppbökar på ängarna, samt

i ek- och bokållon, bär, insekter, bland hvilka äfven

getingar, men isynnerhet slyalbaggar, som han ofta sö-

ker i kreaturs- spillning. Också förtär han grodor och

det på sina ställen i stor mängd, hvilket kan ses af

grodbenen i hans spillning j
äfven träffar man deri ben

af smärre däggdjur, råttor och dylikt. Ej heller torde

han försmå fogel ungar och harungar. Då annan föda

saknas, skall han stundom gå på åtel. Om hösten blir

han mycket fet, och innan han lägger sig i vinterläger

är han Öfverdragen med späck liksom ett gödadt svin.

Fortplmitning : Gräflinghonan ynglar om vintren,
under den tid hon ligger i hidet, och sannolikt i Fe-

bruari månad. De Grätling-ungar jag sett i början af

Maj, voro 1 fot 2 tum långa med en svans af Si-
t.,

och en höjd Öfver skuldran af 6 tum. Gräflingens par-

ning inträflar om hösten i November månad, innan han

går i vinterqvarterj honan går dräglig i 9—10 veckor

och föder derefter, i den djupaste hålan i sitt bo, 3—5

blinda ungar. Dessa daggar hon i början och föder dem
sedan med insekter, maskar och rötter. De följa der-
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efter modren under hela sommaren till följande höst,

då de antingen gräfva sig egna bon, eller inreda sig

egna hälor i modrens bo. Ungarna kunna tämjas, och

säeas då hålla husen fria från råttor, men skola slun-

dom äfven gripa till grisar och ung tamfogel.

Jagt och fångst: I September och Oktober, innan

Gräflingen går i hide, jagas han med Stöfvare. Man

uppsöker då hans kula och i dess öppning sätter man

en kort pinne, rakt upp i mullen. Sedan går man dit

i skymningen och kan då på pinnens rigtning lätt se

om djuret gått ut eller ännu ligger qvar i lyao. Har

Gräflingen gått ut, tillstoppas ingången med stenar och

hundarna släppas. Vanligen få de snart upp j ty Gräf-

lingen går ej långt, och då detta skett, dröjer det ej

länge, förr än djuret antingen ställes af hundarna eller

söker kulan, vid hvars ingång en jägare bör vara poste-

rad. — Ar Gräflingen i kulan (lyan) eller hinner han

dit, under det han förföljes af hundarna, brukar man

att utgräfva honom
j

man insläpper Stöfvare eller Tax-

hundar i grytet och ^på deras skällande
,

märker man

lätt hvar han ligger. Der anställes gräfningen och dju-

ret dragés slutligen ut med en s. k. bergkrats , hvilket

dock är en ohygglig operation. Mindre grymt är att

döda det genast. Då Gräflingen ej kan af Taxar eller

Stöfvare utdrifvas ur lyan, brukar man att med stenar

tillstoppa alla utgångarna, utom en enda och i denna

sätter man en s. k. holk. Denna holk består af fyra

hopslagna bräden af omkring 3 fots längd och så bred

att Gräflingen kan ingå deruti, men ej vända sig. För

främre ändan sättes ett korsgaller af två spikar eller

tjocka jerntrådar, genom hvilket dagen lyser in. Vid

bakre ändan är en fallucka, som genom en tråd är

uppdragen och fästad medelst en pinne, hvilken står

upprätt i holken fram mot gallret. Då Gräflingen vill

gå ut ur lyan, kommer han in i holken och lösrif-

ver pinnen samt fäller på detta sätt luckan ned
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efter sig.
— Också kan man fånga Gräflingen i Utter-

sax som lägges vid Öppningen. xUven skjuter man

honom vid boet på följande sätt : Jägaren lägger sig en

eller två timmar före gryningen ^ på skotthåll från boet

och väntar till dess Grätlingen kommer för att gå in.

Jägaren måste härvid vara uppmärksam j ty då Gräflin-

gen kommer 20— 30 steg nära boet, börjar han sprin-

ga starkt och stannar ej förr, än han är inne.

Nytta och skada: Dess kött är icke osmakligt, då

det blir väl tillagadt. Fettet är till flera slags bruk

förträffligt. Skinnet nyttjas till skjuttaskor, bösshölster,

öfverdrag på koffertar m. m. — Grätlingen gagnar

äfven derigenom, att han förtär många skadliga hisek-

ter och maskar. JMen han är skadlig derigenom, att han

uppbökar ängarne och uppäter nyttiga växters rötter.

— Den skada han gör på jagtbara djur och fåglar, är

väl föga betydlig.

3:dje Familjen: Björndjur (Ursina). Sid. 102.

Björnslägtet (Irsus Ila.)
Hufvudet bredt med xitdragen tjock och trubbig nos,

kallrig eller mer platt panna, små ögon, korta

uppstående afrundade öron.

Kroppen grofbygd, ryggen baktill hvälfd, svansen myc-
ket kort, benen undersättsiga stödja vid gåendet

på hela den nakna fotsulan; tårna 5 på hvarde-

ra foten väpjiade med långa krökta klor.

Tänderna: i allmänhet äro alla kindtänderna mer knö-

liga än spetsiga; de egentliga knöltänderna ofvan

2, nedan 2, stora, aflånga, bredare än roftanden
"
och den inre ofvan störst. Roftanden ofvan med en

högre och en lägre spets, och med eller utan upp-
stående häl inåt: nedan lång, smal med bakre

hälften lägre och knölig , främre med 2 spetsar

utåt och i spets eller flera knölar inåt: mellan-

tänderna ^ eller -|
den bakersta nedan störst,
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skilda genom betydligt mellanrum. Hörntänderna
stora tjocka, de öfra mer räta, de undre mer

krökta, alla med I kant baktill och I inåt fram-
till Framtänderna nästan oflfkade med undantag

af de yttersta nedan, som hafva en flik utvändigt.

Anmärkn.: I Wirbellhiere Europas af Keyserl. u. Blasius an-

tages, hos slagtet Ursus, i öfvcrkäkcn 2, i underkäken
3 knöltänder bakom roftanden, hvilken således skulle va-
ra den 4:de, bakifrån räknadt. Denna åsigt, hvilken re-
dan af flera är antagen, kan jag icke biträda. Jag an-
ser den 3:dje tanden äfven i underkäken vara roftan-
den. Mina skäl äro följande: Börja vi med roftanden i

underkäken hos Kattslägtet (Felis) der hon är mest ty-
pisk, sä finna vi att den har ingen knölig del baktill,
blott antydning till en knöl, men deremot 2 spetsar, af

hvilka den bakre är störst. Det nästföljande slägtet Mu-
stela, som har en liten rund knöltand i underkäken, har
redan en liten bakre del af roftanden låg och knölig, för

öfrigt äfven 2 spetsar, af hvilka den bakre är störst.

Derpå följer slägtet Maries, som äfven har bakre delen
af samma tand låg och knölig, och den främre försedd
med 2 spetsar, af Vilka likaledes den bakie är störst;
men innanför denna och något bakåt börjar här visa sig
en liten spets. Alldeles samma förhällande är hos Lu-
tra, der dock denna inre spets är större än hos före-

gående, men likväl minst af de 3, hvilka sitta i trekant

på framhalfvan af roftanden, hvars bakre halfva äfven

här, är låg och knölig. Just samma förhällande egerrum
hos 3Ieles, der bakre hälften äfven är lägre och knölig,
främre högre och försedd med 3 spetsar, af hvilka den

yttre-bakre störst, den inre minst. Hos Ursus har 3:dje
tanden (bakifrån räknadt) i underkäken alldeles samma
form; betrakta vi den först hos Ursus marinus, så fin-

na vi att bakre halfvan är låg och knölig, främre högre
försedd med 3 spetsar, af hvilka den yttre-bakre är störst,
den inre, som äfven här sitter litet bakåt, minst, allde-

les som hos de nämda slägten. Således måste denna
vara roftand. Hos Ursus Arctos eger samma förhållan-
de rum, med den skilnad, att här är inre spetsen delad
i 2 eller 3 knölar. — Att den bakersta mellantanden i

underkäken (den 4:de kindtanden bakifrån) är sä stor,
bör ej förvilla; ty äfven hos föregående slägten är den
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- störst af alla mellantänder. Dessutom är hon blott en-

spetsad, hvilket tydligast ses hos Ursiis marinus och

hvilket aldrig är fallet med någon roftand. Dessutom,
om vi efterse hur käkarna tillslutas hos Mustela ,

Mar-

ies, Lulra och Meles ,
sä finna vi att den lägre knöliga

delen af underkäkens roftand, alltid motsvarar en öfver-

käkens knöltand, och att blott den främre spetsväpnade
delen af underkäkens roftand motsvarar öfverkäkens rof-

tand. Just samma förhällande eger rum med ifi-ågava-

rande tänder hos Ursus.

Björnarna äro stora groflemmade djur^ de största

och starkaste af Europas rofdjur. De hafva, med un-

dantag af Isbjörnen^ sitt tillhåll i skogarna, der de fö-

ra en mer blandad diet än något af de andra rofdju-

ren, och ligga i ide under vintren.

liaiidtbjöru (Urstis Are fos Lin.)

Artm. Öronen längre än svansen; innersta och yttersta

tån nästan lika länga; färgen brun svart eller grä,

Synonymi: Ursus Arctos Lin. Syst. Nat. L p. 69. — Faun.

Sv. n. 19. — Retz. Faun. p. 24. — Oiirs Buff. Hist.

Nat. VIII. p. 248. t. 31. edit. in 8;vo XVII. p. 57. —
Brown Bear Pen. Aret. Zool. \. p. 61. — Der Landbär
Bechst. N. D. 1. p. 195. — ScHREB. Säugth. IIL p. 302.

tab. 139. — Ursus Arctos Pall. Zoograph. Rosso-Asiat.

1. p. 64. — Vanlig Björn Sv. Zool. 1. B. 6. H. tab. 31.— H. Falk underrättelser om Björnskall; Jagt-nöjen i

Sverige och Norrige af L. Loyd sid. 26 o. f.
—

Ring-
björn (varietet) Nilss. Illum. Fig. 10:de H. pl. 23. —
Landburen Keyserl. et Blås. 1. c. p. 66. ^NB. beträffan-

de arterna V. Arctos och U. niger se nedanför)
— Sv.

Björn; Norr. Björn, Barns; Lapp. Guonzhia, jEnak,
Jiste] Finn. ISalli, Kondio.

Beskrifning: En stor Björn håller i längd från nos-

spetsen till svansroten något mer än 6 fot och höjden
Öfver bogarna är kring 3

fot, öfver länden något lägre.

Hufvudet kring 1 fot 3 tunij öronen 3 tunij svansen

utan hår '\^ t. med hår
4-|-
—5 tum. — Pannan bred,

mer eller mindre plattad, sluttar framåt mot nosen ^

som är tjock, kägelformig, men trubbig med bred bar

näsa. Ögonen små, öppna sig snedt. Öronen upprätt
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stående och afrundade^ räcka upp öfver fallen. Kroppen
och lemmarna grofva^ halsen kort och tjock, ryggen
bakåt sluttande kullrig, benen vid fyrbent ställning lika

höga, stödja hela fotbladet (bestående för bakfötterna

af tarsus, metatafs. och
digitij

för framfött, af carpus,
metac. och digiti) på jorden. Klorna långa hoptryckta,

krökta, de främre något längre och mer krökta än de

bakre. Deras längdförhållanden både på fram- och bak-

fötterna äro följande : Den innersta (tummen) är kor-

tast och litet kortare än den yttersta j
den näst inner-

sta och näst yttersta något längre och lika
j

den mel-

lersta längst. Fotsulorna, handlofvarna och fotvristerna

inunder nakna. — Hela hårbeklädnaden yfvig och långj

isynnerhet äro håren mycket långa på undra kroppsde-
larna

,
men mycket glesa j på fötterna ligga grofva borst-

hår, som äro längst på bakfötterna, der de betäcka

klorna
j
endast på nosen äro håren korta och tilltryck-

ta. — Färgen som vanligen är mörkbrun
, nemligen un-

der de fyra första månaderna af året, då djuret är

fuUhårigt, öfvergår å ena sidan i helt svart, å andra i

grå. Således finna vi följande färgteckningar hos vår

Skandinaviska Björn:

a) Helt svart. De hvilka man trätTar med denna

färg äro alltid stora och således gamla. Man anser dem
vara gamla hannar. Det finnes ingen ung björn som
är svart.

b) Mörkbrun eller svartaktig med eller utan bru-

na hårspetsar. Sådana äro de vanligaste som skjutas,

och bland dem träffas älven mycket stora och gamla.

c) Brun med Iwita eller perlfärgade härspetsar

och ofta med hvitaktig bottenull. Denna kallas Silfver-

björn.

d) Rostgul-brun, utan hvita hårspetsar. Öfver en

sådan af ovanlig storlek och skjuten vid Lindheden,
har jag fått mig tillsänd en beskrifning.

e) Brun eller gråbrun med hvit ring kring hal-

Skundiivs Väggdjur. 13
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sen. Ofla födas björnungar med en hvit halsring, utan

att detta märke antyder en särskilt råge eller ens oli-

ka kön: af tre till samma kull hörande unear, hafva

stundom de två hvit ring, den tredje icke^ eller ock

har den ena halsring, de två sakna den. De flesta

förlora ringen i andra eller tredje året^ blott några få

behålla den längre och dessa kallas liingbjörnar. Illu-

min. Fig. till Ska/id. Fauna i O H. pl. 23,

f) Brokig eller helt hvit Björn. Dessa äro tillfälli-

ga varieté ter, likasom brokiga och hvita råttor, ekorrar

o. s. v. Sådana albinos-varieteter förekomma bland

alla djurarter, men äro sällsynta. Hvita landtbjörnar

äro ytterst sällsynta 5
för 60—70 år sedan fälldes en

sådan i Fondalen ^ efter hvad mig blef berättadt under

en resa i Norrige '1816. Ett annat exemplar skall un-

der Carl Xl:s tid hafva blifvit dödadt i Sverige. I Ryss-
land blef, enligt Pallas, en hvit landtbjörn skjuten 1771,
och enligt samma författare äro hvit- och svartbrokiga

björnar stundom talrika i Öfra trakterna af Jenisey. Så-

dana äro, så vidt jag vet, icke sedda hos oss

Skelettet: Skallen: Sedd från sidan visar sig hos

äldre en stark sänkning framöfver ögonen 5
derifrån till

nacken är öfverbrädden bågböjdj sedd från ofvan är

hela omkretsen äggformig med största bredden Öf-

ver bakre tredjedelen 5 hjernskålen aflång, nästan hop-

tryckt-valsformig hos hannen-, hos honan tjockare och mer

konvex. Näsbenen uppgå i pannan ej högre än käk-

benen. Bakbrädden af pal. osseum tvärrundad. BuUae

mycket små föga framstående, med lång hals
5

orbitse

små
5 process, postorbit. ofvan och nedan temligen kor-

ta. Foramina infraorbit. temlisen små, ovalt-aflånga i

vertikal rigtning. Foram. pålat, anter. ovalt-atlånga,

bakåt spetsiga, ligga endast i ossa intermaxill. och äro

vidt skilda från ossa maxillar.
^

foram. pålat, poster.

Öppna sig nära inbrädden af bakersta kindtandens främ-

re tredjedel. Näsöppningen rundt hjertforraig, lika bred
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som lång. Tänderna: se slägtcharaklerna. O/bara är in-

nersta kindtandens längd 1 t. 3
lin.^ bredd 5|- lin.,

den 2:dra 7 1.;
bredd 5 1in.

,
roftand. 5 lin. br. 4 lin.

Nedan innersta 64- lin
;

br. 4f . nästa 7~ lin.; br.
4-|-j

roft. 7 lin. br. S^-Iin. Öfriga skelettet: Atlas: fiygl. snedt

ovala
;
en fara längs bakbrädden och deri ett hål. Skulder-

bladet atlångt-fyrkantigt^ nied en tillsats vid bakbräddens

Öfra hälft; skild frän fossa infraspin. genom en benkam
^

acromion trubbig ^
bred och

i)latt. Längd 8
t,, bredd

(utom fliken) 5—oi tum. Humerus 11 -i- t- Tuberc. Hka

hög som hufd., en bred flik utåt nedtill^ Bäcknet: Ossa
ilium framtill nedåt breda^ utåt ingröpta j

foram. obtur.

halfcirkellbrm. Symphysis mycket lång. Femur kring
13 t. rakt; baktill plattadtj caput högre än trochanterj
tibia kring 1 0^- t.

;
öfra cap. platt-konk. med eminentia

intermed.; nedra snedt afhuggenmed två ingröpningar.
Vistelseort och lefnadssätt: Björnen har sitt tillhåll

i stora vilda skogar och vanligen i deras mest ödsliga

trakter. Till lynnet misstänksam och skygg, drager han

sig jemt undan de trakter
,

der skogarna glesnat eller

nybyggare fästat sina bopålar. I ett land som Sverige,
der folkmängden i sednare tiden ständigt ökats, skogar

nedhuggits och jordodlingen med stora steg framskridit,

måste derföre björnens stamhåll hafva blifvit mer och

mer inskränkta. I äldsta forntiden, då landet mellan

kärr och sjöar och stora floder, var betäckt med dju-

pa skogar, endast någon gång besökta af glest kring-

spridda halfvilda invånare, fanns björnen utan tvifvel i

Sveriges alla landskap, från det sydligaste Skåne till de

norra trakterna af halfön. Nu deremot har björnen för-

svunnit ur det sydliga Sverige j
han har ingenstädes

sitt stamhåll i Göta Kike, med undantag af Dalsland och

några trakter af Vermeland. En och annan björn har

väl i mannaminne blifvit skjuten i Halland, samt i Jön-

köpings och Kronobergs Län i Småland
^
men dessa, 3

eller 4 på ett hälft århundrade, hafva varit främlingar,
13«
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som under sina utfarter förirrat sig till så sydliga trak-

ter. Utom Yermland och Dalsland^ björnens sydligaste

egentliga hemvist hos oss^ (och derifrån han någon gång

gör utfarter ända ned mot Uddevalla och Vennersborg)
förekommer han i Dalarna temligen allmänt^ deremot

är han sällsynt i Nerrike
5

i Vestmanland och Söder-

manland förekommer han icke. Med undantag af kust-

trakterna vid Botniska viken
^

der nu mera nästan inga

björnar finnas^ förekommer denna djurart i de inre de-

larna af hela Norrland och södra Lappland och som det

synes derstädes i största antal. Han synes här hafva

sin gräns mellan 68:de och 69:de nordliga breddgraden^

ungefär vid granregionens gräns åt norden. Enligt säkra

underrättelser uppehåller han sig dock^ så väl sommar som

vinter^ i dessa ode fjälltrakter^ än i skogen än i fjäll-

dalar som ligga Öfver trädens gräns ^
och dess iden

skola träflas bäddade af mossa på nakna fjällen öfver

gränsen för .björkskogen. I Norrige skiljer man mellan

den björn^ som vistas ned i dalbygderna och den, som

uppehåller sig vid säterna och fjällmyrerna. IMan an-

ser den förre vara köttätande, den sednare icke. Björ-
nens stamhåll, åtminstone i en del af Sverige, är såle-

des för närvarande mellan 59:de och 69:de nordliga

breddgraden. I Norrige finnes björnen, som det sy-

nes, i större mängd ^
än i Sverige j

och i de djupa

skogarna, tillhöriga Näs' jernverk, förekommer han i

stort antal, äfven som i skogarna på sidorna af Guld-

brandsdalen. — Jag nämde att björnen i de äldsta ti-

derna förekom äfven i det sydligaste Skåne. Här lef-

de han då, i de sumpiga skogarna, tillsammans med

Urar, Bisonter, Vildsvin och Renar
5
men härifrån har

han, likasom dessa, försvunnit långt före vår Historias

början, och blott en och annan dunkel saga, bestyrkt
af dess qvarlemnade skeletter i södra Skånes torfmos-

sar, omtalar dess fordna tillvaro i denna nu mera mest
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befolkade del af landet *).
—

Björnen träffas sällan på

berg eller annan högland och mager mark, emedan han

der ej finner nödigt underhåll
j
deremot trifves han bäst

i stora och täta skogar, med sidländta trakter och fro-

diga betesmarker, der han finner större Öfverflöd på

bär, rutter och saftiga växter: blåbär, lingon m. m.

Björnen klättrar med lätthet uppför branter och kan

äfven klättra uppför trädstammar, väggar o. s. v., men

går alltid baklänges ned derifrån.
,
Äfven går han med

*) En gammal legend förtäljer att Scef eller Scedf an-

lände till Scani, Scanza, Scandia (d. ä. Skåne) sittande i en

båt och förande med sig en kärfve, hvilket lärer betyda, att

man anser honom hafva först infört åkerbruket i detta land-

skap. (Jemf. Beowulf, Heldendicht des achten Jahrhunderls

von L. EttmCller p. 4—5 efter anteckningar ur maniiscripter

på Engelska Bibliotheker). Således bodde Scedf, efter denna

legend, i Skåne; men Scedfs Son YarSlijold, som blef stam-

fader för Shjöldungai^na.
— Hos Ettmuller p. a. st. p. 6,

säges att Fornmannasögur 5. 239. kalla Skjold uttryckligen

Scanunga god (Skåninge-Kuog eller offer-föreståndare). Således

synes både Scedf och hans son Shjold hafva bott i Skåne.

Om denna Skjold berättar Saxo (Ilist. Dan.) att då han som

ung Prins en gång af sina vårdare fick tillåtelse att bevista

enjagt, träffade han på en ovanligt stor björn, och som han

icke hade spjut, tog han sin gördel och bänt dermed björ-

nen, samt lemnade honom bunden åt sitt jagtfölje att dödas.

Vid det öfyerdrifna i berättelsen om Skjolds styrka och tap-

perhet böra vi icke uppehålla oss; sådant är uttryck af fornti-

dens nationalfäfänga. Men om prinsens namn blifvit förvaradt

genom traditionen, kan äfven minnet ha blifvit förvaradt af

en händelse, genom hvilken han under en björnjagt ådaga-

lagt ovanligt mod och styrka; och i detta hänseende kan det

måhända ej sakna intresse, att vi kunna med påtagliga bevis

ådagalägga, att här i forntiden verkligen funnits iijörnar, just
i de trakter,- der Skjold enligt traditionen eller sagan lefvat.

Ur åtskilliga torfmossar i det södra Skåne har jag erhållit fos-

sila björnländer ,
till form och storlek lika den nu lefvande

Landlbjörnens. Dessa skilja sig till storleken märkbart från

qvarlefvorna af den fossila Grottbjörnen (Ursus speleeus)

som längre fram skall omnämnas.
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lätthet i upprätt ställning, stödjande endast på bak-

fötterna, och han kan i denna ställning bära de tyngsta

bördor mellan fraratassarna. Man har. sett honom gå-
ende på bakbenen långs åt en smal stock, som låg

öfver en ström, bära en död häst mellan frambenen.— Då han bortbär det rof han slagit, vanligen en häst

eller en ko, går han nemligen alltid upprätt, hållande

slagtet mellan framtassarna, och kan ur de saiikaste

myrer på det sättet bära en ko
,

ehuru han uti gytt-

jan sjunker lika djupt, som längden af hans ben (Falk).

Han simmar både fort och u Ihållande, samt badar sig

ofta under heta sommaren. Då han blir skrämd har

han ett ganska starkt, men lunsande lopp. Dess yttre

sinnen äro väl utvecklade, synen är skarp, hörseln god
och lukten ytterst fin, hvarföre han sällan träffas af

menniskor under sina somraarvandringar i skogarna.

Ehuru björnen af naturen är vild, trumpen och

arg, anfaller han likväl aldrig menniskor, om han ej

blir retad t. e. anskjuten och sårad, men äfven då

händer ofta att han förblöder utan minsta rörelse till

motstånd. Stundom anfaller han dock jägaren som så-

rat honom
5 isynnerhet om denne visar fruktan och flyr.

Ofta anfaller en sårad björn med raseri jogtfolket, som

söker mota hans flykt. Går jägaren oförfärad mot björ-

nen, så drager denne sig merendels tillbalva och nöjer

sig med att upprifva mossa, stubbar och stockar, hvil-

ka han kastar kring sig. Det förtjenar anmärkas att

enligt de erfarnaste björnjägares iakttagelser, använder

björnen olika vapen vid anfall på menniskor och bo-

skap. "Kreaturen slår han alltid med sina ramar
j
men

sårar åter menniskan alltid genom bett. Ännu vet

man intet exempel då björn slagit en menniska." (H.

Falk.)
— Hr Ilofjägmäst. H. Falk, som noga undersökt

björnens lynne och vanor i skogarna, härleder denna

olikhet från menniskans medfödda herravälde öfver dju-

ren, hennes imposanta ställning och den skräck hon
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derigenom ingifver^ hvilket gör att björnen ej vågar,

upprest på bakfötterna
, gå henne anfallsvis till mötes

j

och utan att intaga denna ställning, kan han ej bruka styr-

kan af sina ramar.'' Denna förklaring synes mig så mycket
mer antaglig, som den inslämmer med förhållandet hos

de grymmaste rofdjiu* af Tigerslägtet, hvilka icke vå-

ga angripa den menniska, som har nog själsstyrka att

se dem skarpt i ögonen. Och komma de tätt inpå en

menniska, innan hon märker det, så våga de dock ej

anfalla utan med tillslutna Ögon. En så väldig herr-

skarekraft ligger i menniskoblicken. — Björnens anfall

mot djuren sker alltid i upprätt ställning, då han har

ramarna fria, -med hvilka han fäller sitt rof. Enligt Falk

skall han med ett slag Öfver bogarna fälla den största

oxe till jorden. "Starka hästar, som han träflfar i god

mark, der inga sumpiga ställen, såsom kärr och myrer
eller vindfällen och dyJikt finnes, i hvilka han gerna

jagar sitt rof, springer han upp, fattar i stående ställ-

ning tag med ena ramen Öfver hästens bogar, galop-

perar med detta tag jemte hästen till dess han träffar

ett träd, då han omfattar delta med andra ramen, och

lägger hästen med ett ryck till jorden, hvarmed stri-

den är afgjord (Falk). Oaktadt björnen gerna drager .'

sig undan långt frän de ställen der menniskor bo, hän-

der dock stundom, att han om natten besöker bond-

gårdar, går upp på fähustaket, afrifver ett stycke

deraf,v går ned genom öppningen, dödar en ko, och

bär henne bort, alldeles hel, genom samma taköppning,

genom hvilken han nedgått.
— Då en björnhona, som

har ungar, märker någon fara, drifver hon genast un-

garna i träden fär att freda dem och vara mera ledig
till deras försvar. Det är ytterst farligt att angripa en

björnunge, som finnes hafva uppklättrat i träd, innan

man försäkrat sig om modren
5 ty såras ungen och

skriker, anfaller hon med raseri och är då farlig att

möta
, isynnerhet med afskjuten bössa. — Det är en
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gammal sågen ,
att björnen har en mans vett och tolf

mans styrka. Hvad styrkan beträffar
^

kunna vi, af

hvad redan blifvit nämdt^ derora göra oss ett begrepp j

och hvad björnens förståndsförmögenheter angår, har

man derom en mängd berättelser. Jag vill blott an-

föra ett hithörande fenomen
,

hvarlill jag sjelf varit åsy-

na vittne. Jag både för 20 års tid sedan två lefvan-

de björnungar^ stora som pudlar. De stodo i en träd-

gård, hvardera bunden i ett hampstreck, tjockt som

ett finger och af 3—4 alnars längd. Stundom lustes

de, dock så att de släpade strecket efter sig, för att

kunna fasttagas j

de roade sig då med att klättra i

träden, hvilket de alltid med synbart nöje verkställde,

och stego ända upp i öfversta toppen. Innan de gin-

go ned, hvilket alltid skedde baklänges, entrade de

strecket till sig med framtassarna och lade det fler-

dubbelt mellan käkarna, påtagligt med beräkning att

ej deraf hindras, under nedstigandet eller, ifall det

fastnat kring en gren, blifva hängande deruti. Denna

försigtighet iakttogo de alltid, utan att någon erfarenhet

lärt dem faran af dess uraktlåtande.

Under sommaren är björnen alltid mager, men mot

hösten, då bären mogna och han således har god till-

gång på föda, blir han mycket fet, och med detta hull

lägger han sig i idet. Mot slutet af Oktober upphör
han för året att äta och använder den ålersående tiden

innan han lägger sig, att, som man säger rensa tar-

marna. Dessa sammandraga sig och magen hopkrym-

per till ett htet hårdt klot, sedan denna och tarmarna

förut äro rena från alla exkrementer och innehålla blott

en slemlik vätska. Dock blir,
hos björnen, liksom hos an-

dra djur, hvilka ligga i vinterdvala, något af tarmarnas

innanmäte qvar i slutet af ändtarmen, och detta kal-

las af jägare tappen *). 1 medlet af November går

*) Denna består af de växtämnen, som djm-et sednast för-
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han i sitt ide, som han på förhand beredt och hvari

han, om han icke oroas, tillbringar vintermånaderna utan

att äta och i en oafbruten hvila. Idet består i en bädd
af granris, mossa och ljung, hvilken björnen hopsam-
lat och tillrcdt åt sig i en bergsklyfta, under en utstå-

ende bergshäll, under rötterna af ett kullblåst träd, i

en utgräfd myrstack eller i en liten fördjupning på
släta marken. Någon gång skall Björnen lägga sitt ide

i ett stort träd, mellan 3—4 grenar hvari stammen
delar sig. Dessa iden anlägger han likväl aldrig högre
än 1 eller 2! famnar Öfver marken, hman han går i

idet, ligger han några dagar på brätt d. v. s. på ett

Öppet ställe, ett stycke från idet, för att undersöka om
trakten är säker och oupptäckt. De gamla hanbjörnar-
na ligga ofta hela vintren under bar himmel, stundom
alldeles Öfversnöade. Ehuru björnen under vintersöm-

nen ej njuter den ringaste föda*}, bibehåller han lik-

väl det goda hull hvarmed han lagt sig j ja, man påstår
att fetman till och med skall tilltaga från den tid han ingått

i idet, ända till Februari. Detta torde vara svårt om ej

omöjligt att med visshet afgöra. Dock skall man hafva gjort

den erfarenhet, att i allmänhet de björnar, som fällas

i Januari äro fetare än de, som skjutas under andra års-

tider. Dessutom uppgifves som alldeles säkert att björn-

honan, som under vinterhvilan framföder sina ungar i

i idet, underhåller dem så väl att de, temligen stora

tärt, och hvilka, likasom alltid oxkrcmenter som länge ligga i

intest. rectum, blifva håi"da och knottri.2:a.

*) Fordom trodde man att han, genom att suga ramar-
na lifnärde sig i idet. Hr Falk nekar bestämdt att björnen
någonsin i idet suger på ramarna eller fotsulan. Vare här-
med huru som helst, sä är det ganska säkert, att björnen
genom sin med ett mumlande läte åtföljda sugning på ramar-
na icke hemtar- någon föda. Den mjölkhvita vätska som
derunder bildas kring munnen, är ej annat än fragga af sa-

liven.
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innan hon med dem lemnar idet, äro ytterst feta utan

att hon sjelf under tiden förlär det minsta^ men än-

dock någorlunda bibehåller sitt hull. — Efler Februari

manad skall björnen småningom afmagra^ tills hviloti-

den är förbi. De gamla exkrementerna^, som legat i

slutet af tarmen sedan Oktober^ eller den så kallade

tappen lossnar nu och skall
, enligt Hr Falks iaktta-

gelser, merendels ligga nära idet efter björnens upp-

gång *). Tiden för dess uppgång ur idet är vanli-

gen första hälften eller medlet af April. Likväl be-

ror detta till någon del af mer eller mindre blid

väderlek. Honan med små ungar ligger längre^ ja ända

till in i Maj. Uppgången ur idet uppsöker björnen pas-
sande födoämnen^ som bestå i myror^ maskar uti ruttna

träd och dylikt (Falk). Småningom taga tarmarna och

magen sin förra vidd och fordra ut sin rätt. Björnen
förser sig då, frampå våren, med mera födande spis.

Födoämnen : Bland våra rofdjur är björnen det mest

växtätande
,
likasom han bland alla har de knöliga kind-

*) Enligt de uppgifter, Pallas derom erhållit af Ryska björn-

jägare, skall afbördandet af dessa gamla hoptorkade och härda

exkrementer ofta förorsaka björnen sådan vånda och sädana

plågor, att han derunder skriker, omfattar med framtassarna

något träd och sargar det med klorna. — Man pästär bos oss,
att om björnen under vintren drifves ur idet och jngas strängt,
skall han släppa tappen, och man har trott att denna förlust

gör att han snart derefter blir ganska mager. Man har ansett

tappen, i förening med den oafbrutna hvilan, vara det me-
del, som underhäller och något ökar hans hull, under den tid

han ej njuter föda. — Att en ostörd hvila hindrar honom att

afmagra, är lika sä begripligt, som att stark rörelse under
svälttiden åstadkommer magerhet. Att björnen, efter att om
vintren hafva länge och skarpt blifvit förföljd utan att njuta

ringaste föda, släpper tappen, antyder en slapphet i spliinc-
ter a7ii och anora inre delar, hvilken lätt förklarar afinagrin-

gen, utan att man behöfver antaga det omöjliga, att tappens
fastsittande skulle bidraga till fettman och dess förlust föror-

saka magerhet.
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tänderna mest utvecklade *}. Betrakta vi uppmärksamt
en björns tandbyggnad ^

så finna vi^ att dess kind-

tänder hafva stor likliet med Svinets
^

under det att

dess framtänder och hörntänder likna mera de an-

dra rofdj Lirens. Dess tandsystem synes i någon mån
vara liksom sammansatt af Vildsvinets och Vargens.
Och då kindtändernas form har största inflytande på

djurens diet och lefnadssätt^ så kunna vi redan häraf

sluta
;

att björnen likasom svinet måste hufvudsakligen
lefva af vegetabilisk föda^ ehuru han^ som rofdjur^ äfven

kan förtära kött. Också består björnens mesta och egent-

liga föda af vegetabilier. Isynnerhet tycker han om
saftiga växtstjelkar t. e. angelika^ fjälltistel o. d. samt

rötter och mogen säd, till ex. hafre, och framför

allt bär, t. e. blåbär, lingon, hjortron, hallon, rönnbär

o. s. v. Likväl händer det ej sällan, att han anfaller

och dödar större boskapsdjur, såsom hästar, kor, re-

nar o. s. v. Men kreaturen äro ofta sjelfva orsaken

härtill, emedan de först anfallit och retat honom. Man
har exempel på björnar, som i flera år vistats helt

nära betande boskap, utan att göra den någon skada
5

men blifva de en gång retade och få vana att sid

boskapen, så blifva de farliga skadedjur. Det är der-

före, som de äldre svarta björnarne äro mer skadedjur
och slå oftare boskap än de yngre, hvarföre de också

fått namn af Slagbjörnar och Hästbjörnar. Dessa ega en

förvånande styrka och glupskhet. Vi nämde att björnen
med ett slag slår den största oxe till jorden och han kan på
ett dygn uppäta en lagom stor ko. Men

ej blott efter

åldern och vanan, utan äfven efter olika väderlek skall

björnen vara mer eller mindre skadlig. I torra och

varma somrar, skall han mindre ofreda kreaturen är un-

*) En knotig kindtand är bildad för att krossa saftiga

växter, en strecktccknad för att söndermala bark, blad, gräs
och andra mer torra växtämnen.
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der kalla och regniga.
— Då Björnen fällt ett djur,

bär hati det merendels bort, antingen genast eller föl-

jande afton och nedgräfver det i ett kärr, der han ef-

ter en eller två dagar infinner sig för att förtära det.

Efter håning är björnen mycket begärlig, och han stjä-

ler stundom bikupor vid skogstorpen. Myror upphem-
tar han med ramen ur myrstacken och äter dem som

en. läckerhet
5 förmodligen tycker han om deras syi'a.

Om något af dessa smäkräk sticker honom på ett öm-

tåligt ställe,
blir han genast ond och kringsprider hela

myrstacken.

Fortplantning *) .• Björnens brunsttid infaller i Augu-
sti. Honan går drägtig G—7 månader och framföder,

i idet, i slutet af Januari eller början af Februari 1
,

2 eller 3, högst sällan 4 ungar, hvilka dia henne till

in på sommaren. — ¥Amm modren ej njuter någon

föda under den återstående tiden hon ligger i idet, bi-

behåller hon likväl temligen sitt hull och hennes spe-

nar äga mjölk i öfverllöd, hvilket gör att man finner

dess ungar ganska feta, när de fångas i idet. BlirJion

åter drägtig samma år, så tillåter hon ej den första

kullen att dela hennes läger den följande vintren, utan

bereder åt denna ett särskildt ide, helt nära hennes

eget. Men sommaren derpå följes hon af begge kul-

larna, som tillsammans öfverlefva nästa vinter i modrens

ide
5 ty tre år å rad är hon ej fruktsam. När ungarna

blifvit större, 3 eller 4 år, skiljer hon sig alldeles från

dem. Ungarne äro vid födseln ganska små. och myc-
ket feta, men dock inga oformliga klumpar, såsom sagan

förtäljer. De hafva i börjau korta, glänsande hår af en

askgrå eller black färg, samt ofta en hvit ring kring

halsen. Att denna ring vore könskillnad och blott fun-

nes hos hannarna, hafva några jägare påstått, men detta

liar redan af andra blifvit vederlagdt. Jag har derom ytt-

*) Jemf. Falk Tidskr. f. Jäg. 1834 sid. fl 40.
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rat något sid. 194. Afven ungarna kunna klättra
5

så

snart de märka någon fara^ springa de genast upp i

träd för att dölja sig. Efter i2:te lefnadsmånaden in-

träfTar tand-ymsiiingen. Ungarne kunna^ som bekant är^

tämjas och äro i början mer fromma och läraktiga^ men
blifva med åren vilda och obändiga.

Jagt och fångst *J : På Skandinavien brukar man

jaga eller fånga björnen på flera sätt. (3m snö faller i

början af November månad
^

kort förr än han går i

idetj så spårar man honom och söker^ genom att tin-

ga eller fiolma honom, att upptäcka den trakt, der

han ämnar tillbringa vintren. Sedan man känner den-

na, låter man honom i fred lägga sig i sitt vinterqvar-
ter. Om ingen snö faller förr än björnen redan gått
i idet, genomsöker jägaren, i Oktober och till medlet

af November, med tystnad de trakter af skogen, der

han af belägenheten förmodar, att björnen torde hafva

valt sitt ide. Han anmärker noga dess gång i kärr

och på mosslupen mark, der rimfrosten ofta förråder

dess spår. Han efterser om mossa är upprifven och

bortburen: om granqvistar äro afbrutna och barken af-

biten eller afrifven. Efter sådana kännetecken är han

säker, att björnen har sitt vinterqvarter i granskapet.
Blir han händelsevis varse idet, så lemnar han det

ostördtj ty om det vidröres, går björnen ej vidare dit,

utan bereder sig ett annat, långt derifrån.

Sedan djup snö
fallit, går jägaren i Januari eller

Februari månad, åtföljd af ett par andra personer,
till idet. Är detta under en bergshäll, så neddrifva

två af dem, från hvar sitt håll, tvenne stänger på kors

deri, och fasthålla dem mot hällen. Björnen rusar upp

*) Öfver detta ämne har hos oss mycket blifvit skrifvet.

Jag önskar få hänvisa till det hufvudsakliga, som är: Under-
rättelse om björnskall af IT. Falk, 2l:dra upplag. 1828. —
Jagtnöjen i Sverige och Norrige, af L. Lloyd, öfvers. af G.

SwEDERU.s 1831. — Tidskrift för Jagare 1—3 Band.
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och vill ut, men hindras af stängenia, hvarvid jägaren

får tillfälle att skjuta honom i idet. Går han upp i

förlid, förföljes han af jägaren på löpskidor och af dess

hundar. Äro dessa af god race, sälta de merendels

snart björnen. De" drifva nemligen på spåren tills de

upphinna honom, då de, hvart han ock vänder sig,

ständigt hålla sig bakom honom. Björnen, som är myc-
ket rädd om bakdelen (förmodligen om genitalia), sät-

ter sig på ändan och vrider sig omkring, för att med
tassen träffa dem

5
men de, som äro än snabbare i si-

na rörelser än han, veta att ständigt hålla sig vid svan-

sen, der han ej kommer åt dem. Under detta kan jä-

garen, få tid att framkomma och fälla björnen.
— Stun-

dom lemnar man en ur idet uppskrämd björn, en el-

ler två dagars tid,
för att söka ett nytt lägerställe. Se-

dan ringas han. — Om sättet att skjuta björn på skall-

gång, se Falk p. a. st.

Om en björn fällt ett kreatur, låter man det ligga

orördt, och på ett skotthåll derifrån bygger man ett

skjul, (ett gäll, en lafve) mellan tvenne träd, ett par

famnar upp från marken
,

i hvilket en eller flera jägare

sätta sig med laddade bössor och vänta björnen till

dess han kommer för att bortbära sitt rof. Han infin-

ner sig merendels första eller andra dygnet i solgån-

gen morgon eller afton.

I Yesterbotten och Lappland fångar man äfven

björn i finkor, samt med drag eller sjelfskott, uppstäldt

vid något rofland, hafreland, e. d. Äfven fångas björn

i Sax. Tidskr. f. Jäg. 949. — Han löpes upp med ski-

dor och dödas med spjut af Lapparna.

ISytta och skada: Björnen gör ofta stor skada på
-kreatur och säd, isynnerhet hafre och rofvor. Der han

träffar en åker med mogen hafre, sätter han sig på

bakdelen, samlar med ramarna ihop stråna till en liten

kärfve, af hvilken han sedan i mak afbiter axen. —
På Dahl i skogarna har jag sett små valtenlekor för-
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sedda med slaga och satta i rörelse af en bäck; för att

afhålla björnen frän någon i grannskapet varande hafreåker.

Han gagnar genom sitt kött som^ isynnerhet af iing-

björn, är "ganska smakligt. Rökta skinkor af björn^ som

blifvit fälld om vintren^ värderas isynnerhet. Några an-

se björnfläsk for den läckraste spis i verlden*). Afven

användes fettet i hushållningen. Af skinnen göras pel-

sar, muflar, mössor och brämar. Ett vackert björnskinn

betalas med 15—20 R:dr Banko och deröfver.

Anmärhn. 1): Som vi redan sett, varierar björnen ganska

mycket till färg och utseende
;
och emedan lian blir myc-

ket gammal och växer länge, träffas han äfven olika

stor. Dessutom träffar man fullväxta björnar, af en och

samma art, af mycket olika storlek. Samma förliållande

eger rum med flera rofdjur. En fullväxt björn väger

vanligen 500 W.
,

eller 25 L//.
;
men Hr Falk har skju-

tit flera björnar af 30 Lf/.:s vigt, och en som vägde

kring 40 L<^., eller 2 SM/.; således 15 L^. mer än de

vanliga! (Tidskr. för Jäg. p. 1145). Dessa fakta, i för-

aning med den omständighet, att denna af naturen om-
nivora djurart lefver i olika ålder och under olika förhål-

landen än mer af vegetabilisk föda och än mer af kött,

hafva gifvit anledning dertill, att han fått olika benäm-

ningar och blifvit ansedd utgöra flera skilda arter. Den

vanligaste föreställningen har varit, att här funnos två

arter af björnar, en större, som nästan uteslutande lef-

de af större djurs kött, och derföre kallades Slagbjörn,
-

och en mindre, som lefde endast af myror, saftiga vä-

. xter och bär, och som derföre kallades Myrbjörn. De
förra varo mer svarta, de sednare mer bruna eller grå-

aktiga. Denna föreställning eger ej blott rum i Sverige,

utan äfven i Ryssland och på andra ställen, der landt-

björnen förekommer (Pall. Spicileg. Zool. XIV. p. 4.).

I Norrige har man förr antagit 3 eller 4 slags björn:

en brun som är störst af alla och lefver endast af vä-

xter, hvarföre man kallat honom Gräsdjur; en mindre

af svart färg, och särdeles rofgirig, som man derföre

kallat Ildgjerdsdjur, och en tredje, den minsta af alla

men likväl rofgirig, hvilken fått namn a^i Myrbjörn. (Wormii
Mus. p. 318).

^»TridsJöTfÖr Jäg. 852.
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Genom fortsatta undersökningar och de underrättelser,

som de mest upplyste björnskyttar meddelat, anser jag det

nu mera vai' afgjordt, att alla dessa benämningar tillhöra ett

och samma djur, och att i Skandinavien icke finnes mer

än en björnart; att den sä kallade Mijrhjörnen är dels

en yyujre björn, hvilken alltid lefver uteslutande af my-
ror och vegetabilier, dels måhända också en äldre björn

(de Norrskas Gräsdjur), som vistas i trakter, der han

ej blifvit af boskapens anfall retad till blodig strid (och

således ej fått smak pä kött) och der han har öfverllöd

af passande vegetabilisk kost. Åtminstone öfverensstäm-

ma alla underrättelser både frän Sverige och Norrige

deri, att björnen ej är sä rofgirig i fjälltrakterna, som i

de lägre liggande skogarna, och dock är det samma

björnart, som förekommer på begge ställen.

Anmärkn. 2): Flera Författare, allt sedan Buffon-s och Dau-

BENTONS tid, hafva antagit två arter af Europeisk Landt-

hjörn: en Siart
,
som de kdWdX Ursus niger och Qn brnn,

för hvilken de behållit namnet Ursus Arctos. Hrr- Key-

SERLiNG och Blasius hafva, i sitt förtjenstfulla arbete: Wir-

helthiere Europas, charakteriserat dessa 2:ne arter efter

Cranierna pä följande sätt:

1) Ursus Arctos: Nosryggen uppstigande (ulan afsatsj
i en och samma curva till hjessän ; pannan ät alla si-

dor hvälfd ; den sista öfre kindtanden ej kortare än

den föregående.

2) Ursus niger: Nosrygge7i med en sänkning mellan

ögonen; pamian pä tvärs platt och urgröpt; den sista

öfre kindtanden kortare än den föregående.
Det förtjenar anmärkas, att ingendera af dessa dia-

gnoser öfverensstämmer med vår Skandinaviska björn,

som till färgen än är brun än svart, det sednare oftast

sedan han blifvit gammal. Vår björn, som otvifvelaktigt

är Ursus Arctos Ljn., har alltid en sänkning mellan ögo-

nen; endast hos ungarna i första aret saknas den; men
den tillkommer och finnes redan ganska märkbart långt

innan de säkallade linece semicirculares, som utgöra fä-

ste för musculus temporalis ,
hunnit förena sig till en

hög kam (crista sagiltalisj långs hjesssan och framåt

pannbenet. Och innan denna förening skett är alltid

pannan ät alla sidor kullrig ,
men sedan den skett är

pannan på tvärs platt och något urgröpt. Således vill

det synas, att diagnosen på Ursus Arctos mest instäm-
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mer med en ung björn, och diagnosen pä Ursus niger
mest liknar en mycket gammal, h vilket äfven den svar-
ta färgen tyckes antyda. Men härvid möter en stor svå-

righet; det säges om Ursus niger, att dess sista öfre

kindtand är kortare än den föregående. Någon skalle af

Europeisk björn med denna charakter har jag aldrig sett,
ehuru jag haft tillfälle att undersöka ett mycket stort
antal. Väl varierar denna innersta knöltand något. Hos
en skalle är den ända till 1 tum 3 lin. lång, hos en an-
nan ej mer än 1 tum 1 lin., men den är i alla fall all-

tid längre än föregående knöl tand och halfva roftanden

sammantagna.
Om Hrr Keyserl. et Blasii uppgift grundar sig på egen

undersökning, sa är Ursus niger, blott genom detta kän-

nemärke, så skild från alla andra, att han väl rättast

borde räknas till ett eget släkte.

Afven G. Cuvier antager, uti Recherches sur les

Ossem. fossiles, (3. edit. 1825 Tom. IV. p. 314, 333)
på grund af craniernas olika form, en Ours noir cVEu-
ropé såsom skild från Ours brun ordinaire; och hans
Ours noir d'Europé har väl den innersta kindtanden
ofvan kortare än hos den bruna björnen (p. 331), men
likväl alldeles icke kortare än sin föregående tand.

CuviER uppgifver uttryckligen, som charakter för alla

björnar, att ha den innersta tanden ofvan störst (pag.

3!29). Samma förhållande visar sig på fig. 6. pl. XXI.
Således är väl icke Cuviers Europeiska Scarla Björn den
samma som Keyserl. et Blasii Ursus niger.

— Hvad nu
CuviERS 2;ne Europeiska björnarter beträffar, sä skola
de skilja sig (p. 314) derigenom att hos

1) Bruna björnen, pannan, som är kullring åt alla sidor,

utgör en del af samma curva som eger rum frän no-
sen till nacken o. s. v.

Således tinnes der ingen sänkning mellan ögonen. Detta

motsäges dock af figurerna 2, 3 och 4 på planchen XXH.
der en ganska märkbar sänkning öfver ögonen visar sig,

isynnerhet hos Ours brun de Pologne (fig. 4.). Men
sänkningen blir med åren mer tvär framom ögonen. Det
är häraf och af alla kännetecken tydligt att Cuvjers Ours
brun hörer till samma art som vår Skandinaviska björn.

2) Svarta björnen har pannan platt, till och med konkav,
isynnerhet på tvärs; de två kammar, som skilja den

från ti7ininggropen äro mycket tydliga och bilda bakåt

Skandin:» Däggdjur. \n
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en spetsig vinkel, som förlänger sig filt en ganska hög
crista sagittalis etc. Denna svarta Björn igenkänner jag

ganska väl; det är var Skandinaviska Urs. Arctos i en

hög älder. Jag har framför mig ett cranium, hemfördt

från Norrige af Hr' Adj. Lilljebop.g, på hvilket alla de af

CuviER angifna charaktererna punktligt inträffa; och dock

Ur det bestämdt ingen ting annat, än ett mycket gam-
malt exemplar af Ursus Arctos. — Efter flerfaldiga un-

dersökningar af ett stort antal Björnskallar, är jag fullt

öfvertvgad att i Skandinavien icke finnes mer än i artJO '

af björn, men att denna varierar märkbart till färg, stor-

lek och hnfviidskålsform efter älder, och något efter kön.

Dessa olikheter föranledde mig för 27 år sedan att an-

taga två racer; nu är jag förvissad att olikheterna äro

tillfälliga eller, som nämdes
,
bero af ålder ochkön. Det-

ta ämne förtjenar en egen afhandling med upplysande
. och öfvertygande figurer; ty det blir svårt att ur Euro-

pas Fauna få bort en nominal art, som blifvit adopterad
af en sådan Auctoritet som G. Cuvieu. Här vill jag blott

precursoriskt anföra följande : Hos vår Skandin. Ursus Arctos

har Skallen, 1:mo hos Mn^^en i första året, öfra konturen

nästan rät (och utan sänkning) från näsan till slutet af

pannbenen, (sutura coronaria), hvarefter den_, bågböjd,
starkt nedstiger till nacken; pannan ät sidorna kullrig;

process, postorbitales korta; cristee temporales obetydli-

ga, vidt skilda, vidast på hjessan. 2:do Hos en »ledel-

åldrig ,
som redan är fullväxt, är sänkningen framom

ögonen mer eller mindre betydlig, oftast med en långs-

gående intryckning på öfra delen af näsbenen; pannan
åt sidorna kullfig; process, postorbit. något mer utveck-

lade; cristee temporales baktill förenade, stundom till

halfva afståndet mellan nacken och sutura coronaria;
stundom än längre framåt; men crista sagittalis är icke

hög, hvarigenom öfra konturen är starkt böjd åt nacken.

Hit hörer Cuviers Oiirs brun. 3. l\o Hos en mycket gam-
mal är sänkningen framom ögonen vanligen (dock ej

alltid) ännu starkare, och med en intryckning på öf-

ra delen af näsbenen; pannan åt sidorna platt, något

urgröpt; fästena för tuggmusklerna starkare utdragna,
således a) process, postorbitales längre, b) kanterna mellan

panna och tinninggroparna starkare, c) cristcE temporales
förenade ända långt framom sutura coronaria till en myc-
ket hög crisla sagittalis, hvilken baktill förenar sig med
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en hög crista occipitalis och gör att Öfra konturen från

ögonen till nacken är föga bågböjd, alldeles som fig. "2

pl. XXI hos CuviER. Detta är således Oitrs noir d'Eu-

rope hos Cuvier, och jag förmodar att de sednare för-

fattare, som upptagit ilrsus niger ^
måhända följt honom.

Men en märkvärdig olikhet, som cranierna af denna art

förete, och som ingen hittills, så vidt jag vet, anmärkt,
är att hannens cranium är jemförelsevis längre och sma-

lare, honans kortare och bredare. Jag har antecknat det

samma hos Loen (sid. 129): men hos Björnen är det än-

nu tydligare. Hos en medelålders björnhanne med stark

sänkning framom den kullriga pannan^ är längden 12 tura,

och bredden mellan processus postorbitales 3 t. 44- lin.

Hos en hona af ungefär samma ålder och med en sva-

gare sänkning mellan ögonen, är längden knappt 114- t.,

men bredden, mellan processus postorbitales, 4 t. 1 lin,

Äfven andra olikheter unnas: Hos hannen är nosen ej

blott längre, utan äfven något smalare och dess hjernskål

från trakten bakom process, postorbit. till crista occipitalis

nästan hoptryckt-valsformig; hos honan är pannan mycket
bredare, uppåt plattare och hjernskålen bredare, på sidorna

kullrigare, isynnerhet der den bildas af ossa parietalia.

Sedan dessa olikheter hos vår Skandinaviska Björn
blifvit framställda, torde jag få fästa Zoologernas upp-
märksamhet på en form af björn-cranium, hvilken sy-
nes mig ligga utanför alla de variationer, till hvilka Ur-

sus Arctos möjligen kan hinna. Sedt från ofvan liknar

det mera ett cranium af en stor Felis-art än af en Björn,

ty nosen är kortare och tjockare, och kindbågarna äro

mer utspärrade ,
än hos något annat af mig sedt björn-

cranium. Längden är nära 1 2 tum, med en bredd öfver

kindbågarna af 84- t., mellan processus postorbitales 4|
t. och mellan ögonan 3 t. 1 lin. *}. Pannan är platt och

framåt konkav; men hvad som mest faller i ögonen är

att nosen är så tjock och kort. Djuret var ytterst gam-
malt, utan tvifvel den äldsta björnskalle i samlingen, och

dock äro cristce temporales ej förenade mer än på bakre

hälften af parietalbenen, hvilket jag dock anser härleda sig

derifrån att djuret i många år, måhända alltifrån un-

*) Hos Urs. Arctos, hona, af 12 t:s längd är bredden 7

2 1.,
mellan proc. postorb. 4 t. 1. lin.
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ga åren, lefvat i fångenskap, der det icke, såsom i fria

tillståndet, fått bruka sina käkar och utveckla sina musk-
ler. Det är en hona; hon finnes uppstoppad i Lunds
Akademiska Museum, och liknar till färgen vår Skandi-

naviska i'is. Arctos, neml. mörkbrun med hufvudet mer
stötande i grågult. Denna björn har blifvit köpt af en djur-

förare, som uppgaf den vara från Ungern. För att om
möjligt bereda undersökning af flera dylika, tillåter jag

mig provisoriskt kalla denna, som jag förmodar, hittills

obeskrifna björnart:
Vrsus eiiryrhinus. Nosens längd (räknad från fora-

men infraorbitale till frambrädden af intermaxillar-benen

vid suturen) är lika med nosens bredd
;, tagen antingen

vid foram. infraorbit. eller öfver hörntandsroten.

Foissil Björn (Ursus spelceus Blu.mmenb.)

I våra äldsta torfmossar i södra Skåne hafva tid

efter annan blifvit funna tänder^ någon gång hela ske-

letter af en Landtbjöni , som varit vida slörre än den

nu lefvande Ursiis Arctos. Att efter dessa få frag-

menter, med full säkerhet, bestämma arten (i fall flera

så stora Björnarter funnits)^ låter sig svårligen göra.

Men så mycket kunna vi med all säkerhet påstå, att

denna art eller form längesedan upphört att lefva på

jorden. Dessa fragmenter visa en Björn, som varit

ungefär som de medelmåttigt stora formerna bland den

serie, man kallar Ursus spelwus, och de kunna allt för

väl tillhöra någon länk i denna kedja, hvars mest gi-

gantiska former jag anser vara de till tiden äldsta, då

deremot de mindre gigantiska formerna synas mig tillhöra

en mindre gammal tid. Från de minsta formerna af Urs.

spel(BUS finner jag en tydlig Öfvergång till Ursus Arc-

tos. Den som, sett huru denna till Cranii-formen vari-

erar, är försigtig vid uppgörandet af skilda björnarter.

Hos Prof. OwEN i London har jag sett ett fragment
af en Björnskalle, hvars hörntänder äfven voro temligen
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stora. Den företedde det egna, att den främsta (4:de)

dens molaris låg nära dens caninus, mellan dem syn-
tes dock hål efter en liten tand, och således had& alls

ingen tandlucka funnits. Den innersta tanden var 1 t.

4. lin., den 2:dra nära I
t.,

men den 3:dje och 4:de

voro, som vanligt hos Urs. Arctos, -|
och

|-
t. Om

detta ej är något individuell, sä utgör denna skalle

snarare en egen art än Urs. speheus. Vår Skånska

fossila Björn må hafva tillhört denna eller Grottbjörnen,
så är det dock säkert, att han längesedan blifvit utdöd.

De fragmenter af vår Skånska fossila Björn , jag
hittills kunnat undersöka, äro:

1) Högra hörntanden i underkäken: roten myc-
ket tjock, liksom svald, \ längre än kronan, hoptryckt,

tjockast baktill, långs båda sidor urgröpt Kronan kä-

gelformig, krökt, med en fåra långs insidan
,
som fram-

till är begränsad af en kant: längden i rät linia 3 t.

5 lin. eller 0,09.

Jemförelse mellan denna tand och samma tand
af Skånes fossila Björn. af den största

Längd från gränsen af emaljen Ursus Arctos.
baktill i rät linia till spetsen 41 m m. 31 m. m.

d:o framtill 36 — 27
Tandkronans tjocklek vid basen 18 — 12
d:o bredd 25 — 15
Rotens största bredd 30 — 21

Denna, jemte skelettet, till hvilken den hörde,
fanns i en torfmosse vid Ingelstorp. Alla de andra
benen förstördes. Tanden förvaras på Zool. Museum
i Lund.

2) Under Järavallen (se Inledningen sid. IX} fanns

ett Björnskelet, hvaraf blott ett par hörntänder af Öfver-
käken tillvaratogos. De visa ungefär samma

storlek^
som den ofvanför beskrifna.

Tandkronans tjocklek vid basen 16 m. m.
bredd — — 24 „

Rotens största bredd 29 „
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3) I en torfmosse i granskapet af Hyby, fans

föiiidet år en kindtand af Björn:

Innersta kindtanden till Samma tand af den

venster i underkäken af största nu lefvande

den fossila Björnen: Vrus Arctos:

Tandens längd 24 m. m. *) 20 m. m. **)— bredd framtill .17 „ 14 „_ — baktill. .15 „ 12 „

Denna och näst föregående tillhura Herr Majoren

Baron Wrangel v. Brehmer, som för beskrifning låtit

mig begagna dem.

Det enda vi med full säkerhet kunna säga om

dessa fossila björntänder är, hvad redan blifvit yttradt,

att de tillhört en björn, som varit vida större än nå-

gon nu lefvande i vår verldsdel. Att skeletterna, till

hvilka de hört, gått förlorade, är att beklaga. Man bör

dock hoppas att, sedan uppmärksamheten blifvit rigtad

på detta ämne, de fynd som hädanefter göras blifva

tillvaratagna och komma vetenskapen till godo.

Anmärkn.: Vanligen antager man flera arter dif fossila Grott-

björnar i södra Europa: Ursus spelwus^ U. arctoides ,

U. priscus, o. s. v. Men sedan vi nu t)lifvit uppmärk-
samma på de stora olikhetei (i skallens form och stor-

lek, tändernas storlek m. m., som förekomma hos den

nu lefvande Ursus Arctos, torde vid anställd compara-
tiv granskning af de fossila, en reduktion af species

måhända vara att förutse.

4:de Familjen: Hundar (Canina) Sid. 103.

Hundslägtet (Canis Im.)

HuFvuDET har nosen utdragen nästan af halfva huf-

vudlängden och en märkbar sänkning framom pan-

*) GuviER 1. c. pag. 349. anför att de största fossila ur

bengrottorna hålla 26 m. m., och de minsta 22 m. m. Den

här funna står midt emellan dessa extremer.

**) Precist samma storlek uppgifver Cuvier 1. c. för sam-

ma tand af den största lefvande Björn, han kände.
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nan. Ögonen temligen smd eller medelmåttigt sto-

ra. Öronen Cios alla vilda arterJ uppstående,

spets/ga eller afrnndade,, räcka märkbart öfcer

fallen.

Kroppen mindre iindersätsig ; benen temligen höga; stödja

vid gåendet blott pä tärna; dessa äro pä fram-

fötterna 5 ,
med mycket kort högsittande tumme,

pä bakfötterna 4 utan tumme *J ,
alla väpnade

med hoptryckta trubbiga klor, som ej kunna läggas

tillbaka; svansen läng eller temligen läng, yfvig.

Tänderna: framtänderna ofvan och nedan flikiga; hörn-

tänderna länga spetsiga böjda, mer hoptryckta än

björnens; kindtänderna ofvan 2 tvärliggande knöl-

tänder , I stor afldng roftand med 2 spetsar och

en häl innanför den främre, samt 3 mellantänder;

nedan 2 knöltänder, den bakre trind, den främre

oval, I stor roftand med 2 spetsar , en tagg in-

nanför den bakre, samt en bakre, knölig del, och

4- mellantänder.

Öfverarmbenet genomborradt i gropen för Olecranon.

Då Hundslägtet utgör sista länken i Rofdjurens

kedja, hvars första länk är Kattslägtet ,
torde det ej

vara ur vägen att här framlägga en kort jemförelsQ

mellan dessa begge slägten, hvilka i flera fall utgöra

motsatser. Hvad först det yttre beträflar, så har katt-

slägtet hufvudet riindt med korta käkar, Hundslägtet

hufvudet ailångt med utdragna käkar
^

hos kattslägtet

äro ögonen stora, hos hundslägtet temligen små. Katt-

slägtet har yttersta tålederna tillbakadragna, så att den

»^
^) Hos vissa hundracer t. e. Rapphönshunden, Stöfvaren

m. fl. finnes vanligen på inre sidan af bakfötterna en femte

tå
,
kallad sporren. Den saknas likväl stundom och man har

bevis pä, att i en och samma kull funnits valpar både med
och utan den. — Hos somliga hundar är denna tå en full-

komlig tumme, som äfven har os melolarsi. Se Daubent. i

Buff. Hist. Nat. in 8:vo. Tom. X. tab. 52, f. 1.
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uddlivassa klospetsen ligger uppålrigtad då han ej be-

gagnas, hvarigenom fötterna synas kortare och spåren

efler dem runda
5

hos hundslägtet kunna klorna icke,

dragas tillbaka, de ligga alltid framåt och med spet-

sen nedåtvänd, hvarigenom de ständigt nötas och äro

alllid trubbslitna^ fötterna synas dérigenom längre.

Detta olika förhållande hos klor och käkar gör att des-

sa djurslägten på helt olika sätt angripa sitt rof, hvar-

om sedermera. Kattslägtets tandbyggnad är danad en-

dast för att sönderskära rofvetj hundslägtets äfven för

att krossa födoämnena. Tigern och dess samslägtingar

lefva derföre endast af flytande och mjuka ämnen :'

blod och köttj Vargen och dess samslägtingar, äfven af

hårda ämnen: ben och brosk. Hvad de yttre sinnen

beträffar, så utmärker sig kattslägtet genom skarp syn
och slö luktj hundslägtet deremot genom fin lukt och

slöare synförmåga. Smaken hos kattslägtet är slö
5 ty

tungan är belagd med hornartade taggar^ hos hund-

slägtet är tungan slät och smaken tvifvelsutan mer ut-

vecklad. Hörseln hos hunden är ytterst skarp, likasom

hos katten. Känselsinnet är hos hunden mindre ut-

veckladt, och icke som hos katten koncentreradt i morr-

håren. Hela organisationen är hos Hunden mindre be-

räknad på böjlighet och vighet, än uthällande styrka.— Beträffande i Öfrigt hundarnes skaplynne och lef-

nadssätt, så äro de äfven häruti i många. fall motsat-

sen af kättarna. Dessa sednare söka genom list att smy-
ga sig på sitt rof och öfverfalla det med några få

språng 5
Hundarna deremot jaga öppet och med uthål-

lande lopp. De följa icke med synen sitt flyende rof,

utan genom lukten följa spåren der det framgått, och

först då de komma nära, lemna de spåren och ledas

af synen mot rofvet. Kättarna jaga ensamma
j

hun-

darna lefva och jaga oftast i flock. Då de antasta ett

större djur, som eger snabbt lopp, söka de omringa
det från alla sidor och på detta sätt gemensamt fånga
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det. 5^ jagar Vargen hästar och elgar^ sä jagar ock-

så Schakalen m. fl. Katten smyger sig kring mest en-

sani och tyst 5
hundarna genomtåga stundom flockvis

skogarna med höga tjut. De flesta gifva från sig en

odräglig stank. — Kättarna hugga klorna i sitt rofj

hundarna angripa sitt med länderna. Kättarna döda

långt flera rof än de för tillfället kunna förtära
5

hun-

darna förtära gemensamt det rof, de ihjälbitit. Kättar-

na äro mer fega 5
hundarna mer djerfva. Af lika stora

arter angripa hundarna långt större rof än kättarna. —•

I allt detta se vi hos hundarna mer öppet handlings-

sättj mer mod och, om man så får uttrycka sig, mer

sällskaplighet. Och framför allt röjes i hundens skap-

lynne en långt större fallenhet att tämjas och att tam

blifva sin ägare ytterst tillgifven. Denna egenskap fin-

nes hos alla arter, ehuru mer och mindre." Hos de

flesta racer af Tama hunden, hos Nyhollandshunden och

Schakalen är detta lillgifvenhelssinne starkast utveckladt.

Hundslägtet är, hksom kattslägtet, rikt på arter,

af hvilka Skandinaviens Fauna har fyra. De kunna in-

delas i Vargar (till hvilka äfven tamhunden räknas) och

Räfoar.

A) Varg^ap ocli Hundar [Canes propr.)

Nosen vanligen tjockare och mindre spetsig ; pu-

pillen i ögat rund; svansen kortare än halfva kropps-

längden; öfra roftandens häl sluttande, bildar ingen upp-
stående knöl.

1. "Vap§' CCanis Lupus Lin.)

Artm. Grå; på nos, ben, örontrakt och kroppssidor

gulaktig; ryggen mer blandad med svart; svans-

spetsen svart; öronen spetsiga, uppståefide, utvän-

digt gulbruna; svansen långhårig räcker nedom
hasleden.

Synonym i: Canis Lupus Lin. Faun. Sv. p. 3 n. 6. — Lin.

Syst. Nat, L p. b8. — Retz. F;na p. U. — Gmel. Syst,
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I. 1 p. p. 70. — Pall. Zoogr. Rosso-Asiat. 1. p. 36. —
Le Loiip BuFF. Hist. Nat. VII. p. 39. t. \. id. eclit. 8:vo

XIV. p. 73. t. 1. Geoff. et Fr. Cuv. Hist. des Mammif.

II. pl.
— Wolf P£\. Brit. Zool. 1. p. 75. t. 5. — Der

Wolf ScnuEB. Säugth. III. p. 364 t. 88. — Beciist. Nat.

Deutschl. I. p. 608. t. 6. f. 1.
— Varg Sv. Zool. II. H.

9. tab. 49. — NiLSS. lllum fig. I. Haft. 3. pl. 9. — Tid-

skrift för Jägare på liera stallen och 2. B. p. 543 med

figur.
— Sv. Varg, Ulf, Gruben; Norr. Graabeen; Lapp.

liumpi ; Finn. Susi
,

liuhki.

Beshifning: Till storlek, och utseende liknar Var-

gen en mycket stor hund/ och närmast kommer han

den råge, som på Dalsland och i vissa trakter af Verm-
land och Bohuslän kallas Vallhund , derföre att han in-

Öfvas att gå vall med boskapen j
men Vargen har smär-

re, mer skefva Ögon, spetsigare, uppstående öron,
och vanligen något högre ben.

- En gammal han-Varg håller i längd från nosspet-
sen till svansroten 4

fot, och dess höjd öfver bogarna
är 2 fot 9 tum. Hufvudet är groft, med bred panna
och utdragen nosj dess längd är 12 tum, och dess

bredd öfver pannan 64- tum. Dess bakre del är myc-
ket bred åt sidorna, hvilket kommer af de starka lugg-
musklerna. Nosen tjock, rak, föga afsmalnande och

nästan cylinderformigj dess längd håller ö-^ tum från

ögat till spetsen. Näsan är bred, naken, svart, fram-

till trubbig, nedifrån uppåt snedt tillspetsad, så att hon,

sedd från sidan, synes utstående. Öfverläppen försedd

med en vertikal
färaj Näsborrarna stora. Öppna sig

framtill och hafva en halfmånformig vik åt utsidan.

Morrhåren styfva, svarta, sitta i 5 rader på öfverläp-

pen^ 2—3 mindre baköfver munviken, och ett par än

mindre öfver Ögat. Öronen, som ligga i^ tum från

hvarandra, äro föga mer än 4 tum höga samt upprätt-

stående, och både invändigt och utvändigt mycket lud-

na. Ögonen som ej ligga mer än 2^ tum från hvar-

andra, äro små, af \ tums längd, med rund pupill
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och gröngul iris^ samt så skeft sittande^ att en rät

linea^ som dragés genom deras nästen^ kommer att falla

utanför öronen. jMunöppningen från nosspetsen ,6 tum,
från underkäksspelsen nära ö tum, är slor och räcker

upp under ögonen. Halsen tomligen kort och mycket
stark. Benen medelmuttiga och starka

j
Öfverbenea 10

tumj carpus och tårna 8^: Skenkeln 12! t. från hasen

till tåspetsen 1 i i t. Tårna på framfötterna ö, af livil-

ka den innersta (tummen) sitter högt från marken, 3^
t. kortare än de andra

j
de 4 öfriga förhälla sig så,

att de 2 mellersta äro nästan lika långa och ^ tum

längre än sidotårna, som äfven äro nästan
lika^ klorna

hoptryckta, trubbiga, hornfärgade. Framfoten är inun-

der försedd med 5 nakna, svarta skråfliga knölar: en
halfrund under hvardera tån och en stor, bred t hjert-

formig midt under foten
5

dessutom sitter en liten un-
der leden af carpus. Bakfötterna hafva 4

tår, af hvil-

ka de två yttersta äro kortare och lika, de två mel-

lersta längre och lika. Svansen, som bäres nedhängan-
de och nästan rak, samt räcker ned midt emellan ha-

sen och tårna är 1 fot och 4 tum lång, samt med de

yfviga håren I fot, 8 tum.

Håren äro på nosen och benen korta och tilltryck-

ta, på pannan och kinderna medelmåttiga, för Öfrigt

(om vintern) långa och yfviga, i synnerhet långs ryg-

gen och svansen
j på sidorna af hufvudet och halsen

äro de utstående
j på framryggen hålla de i längd kring

5 tum, och vid svansspetsen stundom mer.

Fallen består af en mycket tät fin idl, och af

längre, gröfre hår. Den förra är vid roten askegrå, i

spetsen rostgul, de sednare, som isynnerhet äro grof-

va, nästan borstlika på ryggen och svansen, äro på
öfra kroppsdelarna svarta, med breda hvita eller rost-

gula gördlar, och slutas med en lång, svart spets, på
sidorna hvita eller hvitaktiga, äfven med svart spets.
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Färgen är nägot olik efter ålder och årstider. En

gammal Varg är vanligen om vintren rostgrå eller gul-

aktigt grå^ med mycket svart inblandadt långs åt ryg-

gen och på svansen, samt svartskymlig nedåt sidorna
5

pannan stickelhårig af grått och svart, nosen ofvan grå-
brun. Öronen med blandad färg af svart och rost-

brunt^ läpparnas kanter, isynnerhet underkäkens, svarla.

Öfverläjjp, kinder, haka, bröst, mage samt bakben in-

vändigt och framtill smutsigt hvita^ frambenen rostgula,
med ett svar takt igt streck långs framsidan af öfver-

benetj bakbenen utvändigt och baklill rostgula j
halsen

inunder med glesa, svarta stickelhår.

En yngre Varg har än mer svart färg inströdd,
dock är teckningen densamma, ehuru bestämdare. En

svartaktig bred gördel omgifver undre delen af halsen
j

från den svarta (och under hårspetsarna hvita) manken

nedlöpa på sidorna två otydliga, svartaktiga band
5

det

svarta strecket på öfverbenet är bredare och bestäm-

dare. Detta streck minskas med åren, och hos myc-
ket gamla Vargar försvinner det nästan, s^ att benen
äro helt rosleula.

Unge: Längd 2 fot 3 tum
5

svans. 9 t. Krop-
pens hårbeklädnad fin, nästan

ullikj på nos och ben
äro håren mer sträfva och tilltryckta 5 svansen, som är

mycket tunn, är dock belagd med något längre sträf-

va hår. — Färgen gulaktigt grå, ofvan svartgrå, läp-

parna och hakan svarla
5

en svart fläck på länden, en

på midten af svansen samt en på svansspetsen. Bringan
och ett streck långs öfverbenen svartaktiga. Ben, kin-

der och nossidor gulaktiga.

Varierar
tillfälligtds : Hvit Varg omtalas af flera

Författ. Om sädana finnas äro de Albinos-varieteter.

De hvita Vargar som Olaus ^Magnus (Hist. gent. septentr.

18 B. kap. 11.) omtalar, hvilka flockvis förekomma på

Dowrefjäll och lefva af råttor och dylikt, äro påtagligt

Fjällrackor.
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Svart Varg C^anis Lycaon Scurbb. Säugth. III, p,

353. t. 89) är ingen ting annat än en svart
tillfällig

varietet af vanliga Vargen, likasom svarta räfven ,
svar-

ta haren, svarta ekorren, svarta magasimrättan o. s.

v. äro varieteter af sina arter. Oftast visar sig denna

Varg-varietet i södra Europas bergstrakter t. e. i Py-
renéerna. Han skall äfven förekomma i Ryssland och,
ehuru ytterst sällan, i Sverige, der han en eller annan

gäng visat sig i Vermland och Vestraanland. Mig har

det aldrig lyckats att få se någon 5

icke heller finnes

han i något Svenskt Museum.

Skelettet: Skallen: Längd 10 t. bredd öfver kind-

bågarna G
t.,

öfver hjernskälen 2. t. 6 lin.
5

fr. crista

occipit. till process, postorbit. 5
t.,

fr. orbita till dent.

incis. medii 4 t. 5 lin.
j

crista sagiltal. och occipit. äro

hos gamla cranier starkt utvecklade och tillbakastående

Öfver nacken
5
en sänkning öfver ögonen 5 pannan med en

långsgående urgröpning som fortättes i en smal fåra långs
nosen. Mellanbalken cylinderformigj foram. infraorbit. smalt

ovala uppåt spetsiga, ligga nära 3 gånger så långt från

margo orbitalis, som alveolaris. For. occipit. tvär-ovalt.

Roftand. Ofvan 1 t. ^ lin., nedan 1 t. 1-1 1'"- Atlas'

flyglar något bakåt rigtade snedt afrundade
,

ett större

hål tvärs genom bas'en, ett rundt hak i frambrädden,
men intet hål i bakbrädden

5
br. 4 t. 1—2 lin. Axis'

process, spinos. en hög, jemnhög kam går bågigt ned
framtill

,
tvär baktill. Scapula nära 7 t. lång ,

3 t. 5

lin. bred, nästan jembred ,
med främre-nedre vinkeln

båglikt afrundad^ spina hög nästan jemnhög 5
acromion

bred, trubbig ofvan platt, med en obetydlig flik på bak-
sidan vid roten. Process, corac. kort, trubbig, llu-

mer. 8 t. 2 lin.
5

e'.t hål öfver nedra hufvudet genom
foss. anchon. Ulna (10 t. 2 lin.) och radius (8 t.

2 lin.) något böjda efter hela sin längd och något

hopväxta. Bäcknet 7 t. 4
lin.j ossa illum utbred-

da
^ utvändigt urgröpta 5

oss. isch. bakåt nästan ho-
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ris.
,
med tuber utåtvänd. Symphys. dubbelt sä lång som

foram. obtur. Os femor. nära 9 t. caput högre än tro-

chant. Condyli skilda
^

4 lin. Fåran för knäskälen inåt

begränsad af en tjockare mer utstående kant. Tibia

(9 t. 2 lin:) och fiöula (spensligt) nedifrån uppåt till

Öfver y hopväxta.
Vistelseort och lefnadssäft: A^argen är något större

än Loen och således näst björnen det största rofdjur

i Europa ^
men han är ojemförligt glupskare odi skad-

ligare än björnen. Vargen finnes kringspridd^ från nor-

ra Afrika och norra Asien
,

öfver hela Europa och norra

Amerika^ ända till 70:de nordliga breddgraden. Blott i

England, Skottland och Irland är han längesedan helt

och hållet utrotad. I Skottland har han ej funnits se-

dan år 1680, och i kland skjöts den sista Vargen I 71 0.

På Skandinaviska halfön deremot är förhällandet helt

annat. Enligt Linné, var Vargen för något mer än 100

år sedan i Sverige ett sällsynt djur *), och enligt Pon-

*) '"'Ante 26 annos rarius animal in Suecia.^^ Lin. Fauna

p. 3. eclit. ITGL Således voro Vargarna sällsynta i Sverige
före 1735. Dä var Linné redan 28 år gammal,, och har allt-

så anfört detta efter egen erfarenhet. Likväl- är det säkert

att omkring 200 år förut voro Vargarna i Sverige åtminstone

lika talrika och närgångna som nu. Olaus Magnls, hvars

Hist. geni. scptenfr. utgafs i Rom 1555, omtalar deri på fle-

ra ställen, Varg;irnas mängd och tilltagsenhet här i Sverige

på hans tid. I 4:de Bok. 13;dc kapitl. säger han att de un-
der sträng köld, isynnerhet i Januari månad, samlades i sto-

ra flockar och voro dä särdeles skadliga. 1 18:de Bok. 10:de

kapitl. anför han att den som om ^intertiden och i sträng
köld skulle resa

,
äfven prosten som skulle fara till sina land-

församlingar, borde vara beväpnad med pilar och bössor, för

att alhälla Vargarna frän sig och sina hästar. Det hände nem-

ligen ofta, merendels i Januari manad, då man reste på slä-

da, att Vargarna kommo hoptals anlöpande frän alla häll. —
Af köld och hunger blefvo de ofta sä ursinnigt ilskna, att de

gingo in i husen och förtärde boskapen eller släpade den

sargad med sig till skogen. I 11:te kapitl. omtalar han den

skada vargarna tillfogade genom att angripa kor, ka]f\'ar, get-
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TOPPiDAN kände man inga Vargar vester om fjällryggen

i Norrige före krigståget I7i8. Både i Sverige och

Norrige är han nu allmän och dess antal synes allt

jemt tilltaga^ åtminstone i flera trakter. Enligt Pallas

finnes han talrikt öfver hela det vidsträckta Ryska riket

och derifrån lärer han småningom hafva inträngt i Skan-

dinavien^ der han dock ännu icke synes förekomma i

så stort antal i de vestra, som östra trakterna af half-

Ön. — Småningom sprider han sig mer och mer äfven

åt söder, och i Skåne der förr, så. vidt jag vet, inga

Vargar funnos, hafva de i sednare åren börjat visa sig.

De förekomma numera derstädes icke blott i de nord-

ligaste, till Småland gränsande trakterna, utan äfven

då och då raidt i provinsen, i Hörs och Hallaryds sock-

nar, och som man försäkrat mig icke blott om vintern,
utan stundom också om sommaren och hösten

j
hvilket

synes visa att de icke långt derifrån hafva sina lyor
och yngla. I kalla snödigra vintrar (såsom 1844) har

man någon gång sett två eller tre i följe ströfva ända

ut på Skånes slättbygd.
— At norr förekommer Var-

gen ännu längre upp än björnen. Någon gång ses han

stryka öfver sjelfva den snötäckta fjällryggen. På fjäl-

lens sidor ynglar han så högt upp som björken växer,
och stundom till och med i fjällskrefvorna på nakna

fjällen. Således är han en inföding i sjelfva fjällen,

och han strufvar icke^ som man förmodat, till Lappmar-
ken om hösten för att härja bland renhjordarna och

derifrån om våren för att yngla i kustlanden. Men Var-

gen är, i Lappmarken, som öfver allt, mindre djerf
och rofgirig, och således mindre märkbar, om somma-

ter och får m. m. — Dä vi oj kunna bestrida hvarken Lin-
nés eller Olai Magm uppgift, sä återstår lolott att antaga, att

Vargarna i Sverige under vissa perioder varit vida talrikare Sn
under andra. Jemf. hvad sid. 37—38 blifvit anfördt rörande

Vesperlilio Noctula.
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ren än om vintren. Enligt Fit. Cuvier p. a. st. skola

Vargarna i södra Europa^ om sommaren begifva sig ut

på slätterna och dölja sig i säden, samt mot vintren

draga sig tillbaka i de stora skogarna. Hos oss är

förhållandet icke sådant
j
här finnas inga Vargar på släta

fälten om sommaren
j skogen är då deras hemvist och

de besöka slätterna nästan endast under vintertiden i

sträng köld och yrväder, och mest om aftonen eller

natten. Om sommaren träffas de vanligen ensamma,
eller ock modren i sällskap med sina ungar j

om vin-

tren slå sig ofta flere tillsammans, stundom 20— 50,
och ströfva kring efter rof. Då tlere Vargar följas åt

Öfver ett med snö betäckt fält, trampa de alla i sam-
ma spår, men utkomna på en banad väg, löpa de of-

tast skilda från hvarandra. Detta drag utmärker på en

gång slughet och rädsla. Också är Vargen af naturen

feg och skrämmes lätt, om ej hungern tvingar honom
till anfall. Hade han mod, svarande mot sin styrka,
och visste han rätt att begagna sina fruktansvärda va-

pen, skulle han bringa långt mera fasa och förödelse

bland menniskor och djur, än han nu anställer. Vis-

serligen är han det skadligaste och mest fruktansvärda

bland våra rofdjur^ isynnerhet är han farlig då han om
vintren i stark köld eller yrväder samlat sig till större

antal på slätter eller tillfrusna sjöar. Han är då, isyn-
nerhet under aftonen eller natt-tiden, så djerf att han

angriper hästen för slädan, ja någon gång anfaller och-

dödar han äfven menniskor, hvarpå man anför liera be-

dröfliga exempel. iMärkvärdigt är det dock, att Var-

garna under kalla, snöfulla vintrar äro långt mer till-

tagsna i det södra Europa ,
än hos oss. Under vin-

tren 1830 hade man från Madrid [der kölden stigit till

10 gr. Reaum.) den underrättelsen, att de talrika varg-

hopar, som snön nedjagat från bergen på slätterna,

dödat flera menniskor och anställt förskräckeliga för-

ödelser bland boskapen. Sådana olyckshändelser in-
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träffa väl icke hos oss. De enda säkra händelser^ som

i sedaare åren tilldragit sig, att något enda af dessa

rofdjur anfallit ocli ^mördat menniskor, äro de som

timade i Gcstrikland under vintrcn 1820—1821; då

9 eller 10 barn och ungdom blefvo-ihjälbitna och upp-
ätna af en folkilsken Varg/ och ännu liera, ätVen fall-

växta och starka personer, blefvo af honom anfallna och

mer eller mindre illa bitna *).

Yi nämde att Vargarna icke vistas under alla års-

tider i samma trakt. 1 Lappland flytta de mot vintren

med Lapparna och deras Renar ned till hafskusten, och

om våren följa de renhjordarna åter tillbaka till fjällen,

der de yngla i bergskrefvor. I det norra Sverige

börja Vargarna redan i November att flytta från de

stora skogarna till mer bebodda trakter. Under denna

*) Dessa illbragder föröfvades frän slutet af December

1820, under hela Januari, Februari och Mars månader i fle-

ra socknar af Gestrikland och tillgränsande i Dalarna, och,
som det tydligt synes af en och samma Varg. Ty dä denne,
som

,
öfverallt der han visade sig, igenkändes genom sin

ovanliga djeifhet, blef den 20 April lyckligtvis genom ett

skott afdagalagen, upphörde de förut nästan dagliga varg-
anfallen på mcnniskor. Jag erhöll Skallen af detta odjur^ som
befanns vara en yngr-e Varg af omkring 3— 4 års ålder. Att

något ovanligt föiliållande varit med denne ovanligt tilltagsne

Varg, är utan allt tvifvel. Sannolikast hade han under uppväxten
en längre tid hållits bunden, derefter kommit lös, och genom
vanan att se menniskor på nära häll, förlorat sin naturliga fruk-

tan för dem, samt slutligen, drifven af hunger, anfallit och

fått smak pä mennisko-kött. Dess första rof var ett barn af

3 års ålder; dereftcr blef han djerfvare och angrep ungdom
och slutligen äfven fullväxta personer. Man bör af detta

bedrötliga exempel läia, alt aldrig låta en tam Varg komma

på fri fot, och att om en ''Varg dödat en menniska, af alla

krafter söka att fä honom af daga, ty* han skall icke under-

låta att, så länge han lefver, söka skaffa sig mennisko-kött

framför allt annat rof. Jemf. llhem. Fig:r 4:de haft. samt

Tidskrift för Jägare f. 1834. sid. 917.

Skan(iin:$ Däggdjur. ^
15
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flyttning följa de merendels bergsträckningarnas rigining

från norr åt söder, eller från nordvest å{ sydost. Flytt-

ningen fortfar i December, och isynnerhet i Januari och

Feljruari månader. I Gestrikland skall man ej vara sär-

deles besvärad af Vargar sedan Dalelfven tillfrusit^ de

begifva sig då längre ned och finnas i större llockar

på slättbygden och vid hafskusten. Sedan liafvet till-

frusit furetaga de vandringar till skärgärden och ofta

långt utåt hafvet. De inträffa der vid den tiden, då

Gråskäleu ynglar, hvilket vanligen sker på isen i Fe-

bruari månad mellan Kyndelsmessa och jMaltsmessa.

Vargarna infinna sig då för att döda och fÖrtär-a Skäl-

ungarna, och de återvända sällan från skärgårdarna förr

än hafvet bryter^ upp. Ofta händer då, under storm-

väder, att stora isstycken brista löst från den landfasta

isen och drifva till sjös med ett större eller mindre

antal vargar, hvilka, då de märka sin fara, och finna

sig vara utan räddning, löpa af och an med förfärligt

tjut, tills de slutligen omkomma. De som undgått
detta missöde, draga sig mot våren tillbaka till de sto-

ra skogarna för att der yngla. Efter denna tid synas
de derföre sällan i mer bebodda trakter^ men vid slu-

tet af Augusti och början af September, då ungarna
äro så stora, att de kunna följa modren, börja de van-

dra kring och anfalla småboskapen, sällan vid den ti-

den den större
, förmodliecn för att lära unsarna att

sjelfve fånga och döda sitt rof. I November börjas
åter deras flyttningstid. Dessa flyttningar eller strof-

tåg, som också företagas i sydligare trakter, äro en

följd af instinkt och ej af bristande föda
5 ty man har

iakttagit att när tiden till vandringen är inne, utvandra

de ofta från fullt inmatade och med färsk åtel försed-

da platser (Arueien.)^

Jag nämde att Vargen är, enligt sitt skaplynne,

feg och lätlskrämd. Då han ej är hungrig skrämmes
han lätt af det minsta buller och man påstår att han
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då icke en gång vågar angripa ett får eller annat bo-

skapsdjur som bär skälla. Men som han är ett bland

de största rofdjuren och af naturen glupsk, så behöf-

ver han mycket for sitt uppehälle. Ofta måslé han^
af brist på rof; länge uthärda hunger. Denna gör ho-

nom djerfj och uthungrad anfaller och mördar han allt

lefvande, som han öfverkommer. Denna dess glupsk-

het, dess talrikhet hos oss och vanan att vintertiden

samla sig och kringströfva i större skaror, gör Vargen
till det farligaste och mest förödande af våra rofdjur.

Dock är han vida mindre farlig i skogen, än på öppna
fält och tillfrusna sjöar, och mindre om dagen än i

skymningen och om natten.

Då man i Norrige, och på somliga ställen i norra

Sverige, under kalla vinternätter, far Öfver öppna fält

eller insjöar, och märker vargar i grannskapet, låter

man ett rep släpa bak efter slädan, och det påstås, att

dess slingrande ormlika rörelser göra, att vargen hål-

ler sig på afstånd och vågar ej angripa. Afven skall

han afhållas, om man med ett eldstål slår upp eld,

eller skramlar med en kedja eller dylikt.

Vargen äger en mycket fm lukt, hvarmed han,

liksom hunden, kan på ett betydligt afstånd vädra upp
sitt rof, och jaga det på' spåren.

Mellan vai'gen och hunden råder en naturlig fiend-

skap, och de mötas sällan, utan att endera blir på

platsen. Segrar hunden, så låter han sitt rof ligga j

segrar vargen, så uppäter han hunden. — iMellan hund

och varg af olika kön, skall likväl denna antipati vara

mindre^ märkbar, och längre fram skola vi finna exem-

pel på, att de stundom para sig med hvarandra. —
Äfven två, för hvarandra främmande hundar, af sam-

ma kön, fördraga sällan hvarandra.

Födoänmen: Om dagen ligger Vargen merendels

stilla i skogen, om natten ströfvar han ut efter rof.

Detta sker antingen blott i honans sällskap, eller också
15»
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slå sig flera tillsammans. De anställa isynnerhet jagt

efter renar^ elgar, hjortar och rådjur. Afven döda ue

mindre djur och foglar t. e. harar, råttor, tjädrar,' ri-

por, orrar m. m. De skona icivo en gång de andra

rofdjiiren t. e. räfvar, gräOingar o. s. v. Ja om de

äro många, besegra de ock uppäta sjelfva björnen*}.— Tama djur angripa de på betet, såsom grisar, svin,

får, getter, kalfvar, kor och hästar.

Vargen biter alltid djuret vid strupen, och om det

är stort, t. e. en elg, måste det länge släpa sin mör-

dare med sig, tills det omsider utmatladt stupar. Var-

gen upprifver då genast dess buk och förlär först de

blodfullare inelfvorna: hjertat, lefvern, lungan m. m.

Smärre rof, till och med ett får, som han fällt, bort-

för han på sin rygg; för att afsides förtära det.

Om vintren då kölden är sträng och yrväder un-

der natten inträffar, församla sig de uthungrade var-

garna i stora skockar o.ch ströfva kring fälten med ett

rysligt tjutande. De äro då isynnerhet fruktansvärda.

Det skall då äfven hända att de infinna sig vid skogs-
hemman och, på ett eller annat sätt, sl^atTa sig ingång
i fähusen, der de ihjälbila och förlära boskapen.
Hundar som stå i band angripa de äfven och uppäta.
På flera trakter i Norrige klagar man Öfver, att man
för vargar ej får behålla någon bandhund.

Vargarna äro Lappens farligaste fiender, genom de

nederlag som de ej sällan anställa bkind dess renar.

Så länge renhjorden häller sig tätt tillsammans, angri-

pa de icke, utan gå blott omkring honom
j
men om en

*) Jag har denna uppgift af kunniga jflgare. Jemför dess-

utoni Tidslir. för Jäg. 4833. s. 548. — Man har äfven i Hal-

land anmärkt, att sodan vargarna blifvit så talrika, hafva räf- |
varnas antal betydligt minskats. I de skogshult, der vargar

uppehållit sig, träffas sällan någon räf. Sällan inneslutes räf

jemte vargarna på vargskall.
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ung ren, skrämd af deras åsyn, ger sig ut åt fältet, så

lemna de genast hjorden, och förfölja den ilyende,
hvarvid de veta att skingra sig åt flera hall, för att

så mycket förr ertappa den. På samma sätt jaga de
hästen i södra Sverige, och söka, genom att kringrän-

na, drifva honom ut i ett kärr, der han fastnar, då de

genast från alla håll kasta sig på honom och frossa.

I Norrige hafva hjortar fordom varit talrika på
vissa trakter of\'an Trondhjem t. e. på Ottersön^ men
den mängd Vargar, som i sednare åren der infunnit

sig, hafva nästan, om ej redan alldeles, utrotat dem. Om
vintren då skare finnes på snön

, upphinna de med lätt-

het både elgen, hjorten, renen, rådjuret. m. m. eme-
dan dessa värnlösa djur, med sina hos de flesta ar-

ter spetsiga hornläckta fötter, vid hvarje steg sjunka
ned i snön, under det vargen med lätthet Jöper ofvan

på skaren.

Som förut är nämdt, angriper och dödar Vargen

menniskor, endast i den yttersta hungersnöd. Likväl

påstår man, att en Varg, som en gång förtärt menni-

skokött, skall vara farligare att råka ut för, än andra.

Vid gårdar som ligga enstaka, på sådana ställen der

Vargar finnas, skall det stundom hafva händt, att de,
äfven om dagen, helt oförmodadt infunnit sig och mör-
dat samt bortburit barn, som varit ensamma ute.

Då Vargen är hungrig, går han äfven på åtel,
och liksom Hyenan , uppgräfver lik ur kyrkogårdarna 5

ja i nödfall skall han till och med tillgripa mossa, träd-

knoppar,, ler och annan onaturlig föda.

Om en Varg, under striden med dét djur han an-

faller, blifvit sårad, eller om han, under det han för-

tär sitt rof, blir med blod besudlad, berättar man,
som säkert, att de andra Vargarna anfalla och uppäta
honom.

Fortplantnw/] : Vargens parningstid infaller i Fe-

bruari, och, som det synes, på något olika tid efter
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olika ålder. Enligt de tillförlitligaste uppgifterna^ skall

den börja mot slutet af Februari och fortsättas in i

JMars. De gamla skola först börja. Samma egenhet

äger rum här som vid hundens parning 5
hannarna släss

blodigt om honan och den segrande följer henne un-

der hela den tid då hon är dräglig och då hon dag-

gar sina ungar. Varghonan går dräglig i 9 veckor el-

ler G3 dagar och framföder i sbtet af April eller bör-

jan af jMaj 5—6, sällan liera svartaktiga blinda ungar.

Dessa lägger hon på ett läger af mjuk mossa^ hvilket

hon tillredt i en bergskrefva, under trädrötter, i en

jordkula eller i ett tät snår. Ungarna äro blinda de

första I O dagarna och modren daggar dem i 6—8 vec-

kor. I 2l.-dra eller 3:dje året hafva de redan uppnått

sin fulla storlek. Om man tager en Vargunge ur idet

och lägger honom till en däggande hynda eller eljest

uppföder honom, blir han efter utseendet ganska tam

och smekande
j
men man bör taga sig tillvara, ty han

blir som fullväxt aldrig att lila påj och framför allt

bör man akta sig att han ej kommer lös och löper till

skogs, då han, utan allt tvifvel, när hungern med vin-

terkylan ansätter honom, blir ett äfven för menniskor

högst farligt skadedjur. (Jemf. sid. 225).

Tama Vargar para sig utan svårighet med hunden,
och den aflföda som derigenom tillkommer fortplantar

sig så väl sins emellan som med andra hundar. Jag

har sett tlera bastarder af Hund och Varg, af hvilka

somliga liknade mest Vargen, andra Hunden
5
men alla

skildes från Vargen genom bredare trubbigare Öron *).

Se Lichtenbergs och Voigls Magazln fur dus neuesle ans

der Phgsik. V. 2. p. 186. — Pallas Nordische Beyträ-

ge I. p. löi. — Der Nalurforscher XV. p. 23. —
Gillibert Indagatores fiaturce in Lithuania. p. 120.

*) Jem. Vet. Akad. Zool. Arsberätt. '1 829. p. 21.
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Jagt och fångst: Det verksammaste medel att ut-

rota dessa skadedjur är utan tvifvel att uppsöka lyorna

och döda ungarna. Denna method, som, enligt Olaus

Magnus (Hisf. gent. sept. Lib. XVIII. cap. X!.) redan

för 300 år sedan, då A'argarna här i Sverige likaledes

voro talrika, med yttersta sorgfällighet odi, som det

synes, genom samfäld jagt (venatio publica) användes,
kan icke nog rekommenderas till efterföljd. Huru denna

jagt tillgår, beskrifves noga (i Tidskr. för Jägare sid.

o 12) af Hr Hofjägmäst. af Ström. Om, under den tid

ungarna ligga i lyan (i ]\Iaj eller Juni) kreatur bitas af

Vargen, är det troligt att han har sitt bo i trakten.

Flera personer, 20—30, böra då förena sig,' taga hun-

dar med sig och genomsöka marken, isynnerhet täta

snår och bergskrefvor. Ben efter fångade djur förråda

vargens tillhåll, och om hundarna äro raska, tillkänna-

gifva äfven dessa hvar boen och ungarna finnas. Varg-

ungarna äro icke svåra att åtkomma, ty de ligga al-

drig, som räfungarna, långt inne i djupa hålor. Man

dödar vanligen li^la kullen utom en, som man i

grannskapet af idet binder på ett passande håll från

en jagtkoja, hvari en eller två jägare dölja sig. Då

ungen 'skriker, kommer snart Varghonan till stället och

kan lätt skjutas.

I mellersta Sverige skjutas en mängd Vargar om
vintren på luderplatser genom skallgäng. Dessa inrät-

tas på
'

det sätt, att i barrskogen uthugges en bred

gata kring en oval, af vid pass en half mils längd och

en fjerdedels mils bredd, eller mer. På senhösten,

men innan snö faller, lägges på ett passande ställe

närmast ena ändan af ovalen (i ena focus) flera eller

färre åtlar af gamla hästar och dylikt. Under högar

af tallriset i gatan \ä§,g,as jagtlapparna, (fyrkantiga må-

lade linnedukar) hängande vid ett snöre. Vid den lu-

derplatsen motsatta ändan af ovalen gömmas Vargnä-

ten och der framför byggas skjutskärniar för skyttarna.
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Då snö fallit undersökes gatan af jagtbetjeningen. Alla

Vargspår^ så väl de som gå in, som de hvilka gå ut^

räknas. När na ett tillräckligt antal Vargar betlnnas

vara inne, hängas iaglla|)parna upp kring platsen längs

gatan, och skallfolk uppbudas. De sålunda af åteln dit-

lockade och af jagldukarna inspärrade Vargarna drifvas

nu mot skyttarna 5
de som undgå dessa, fastna i jagt-

näten och dödas der. Jag har bevistat en sådan jagt,

der 8 Vargar inom få timmar skjötos. En mängd ha-

rar äro vanligen äfven inneslutna
j
men sällan eller al-

drig någon Räf.

Bland de bästa medel att fånga Vargar anses ock-

så Varggärden vara. Afven användas varggropar, varg-

saxar, vargskytte pä grislock,
—

för vakglugg m. m.

I Finnland och Lappland förföljes vargen pä skidor och

"dödas med spjut.
— Rörande alla dessa och ännu liera

jagtmethoder, hvilka det här skulle vara för vidlyftigt

att beskrifva, hänvises Läsaren iiW Hillerströ^i om björn-
och vargfängen i Vestmanland. Ups. iTöO^ L. v. GnEiFF

Anteckningar ont jagt etc.; Llovds Jagtnöjen; Tidskrift

för Jägare 1832— 1834, der utförliga Afhandlingar med

plancher finnas.

Nytta och skada: Vargen gör otrolig skada genom
angrepp på större och mindre boskapsdjur, isynnerhet i

de trakter, der han ynglar. Äfven om vinlren är han

närgången, ehuru han då icke så lätt kommer åt bo-

skapen. Vargen är det enda inhemska rofdjur, som
,

utan att angripas, kan vara farligt för menniskor,
— dock

endast vintertiden. — Skinnet nyttjas till muffar, pelsar

o. s. v. Ett vackert vargskinn betalas med 10— 12

R:dr. En mängd deraf föryttras årligen.

Hund (Canis familiaris Lin.)

Artm. Svansen mer eller, mindre iippät kriunböjd.

Synonymi: Canis familiaris Lin. Syst. Nat. L p. 56. Faun.

Sv. p. 3. n. 5. — Retz. Faun. p. M. n. 7. — Pallas Zoo-
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graph. 1. p. 57. n. 16. — Chien Buff. Ilist. Nat. V. p.

185. — edit. in 8:vo X. p. 1. — Desmarest Mammal.

p> 190. — Faitfull Bog Pen. Ilist. Quair. I. p. 225.—
The Dog Bell Brit. Quadrup. p. 194.^ Gemeiner Hund
B"ciiST. Nat. Dcutsthl. I, p. 544. — Schreb. Säugth. III.

p. 318. — Sv. Hund, hon. Hgnda eller Tik. ^o\r. Iluiidj

Bckja, Kof-vära, Garicore; Finn. lioira.

Nugon Beskrifning ,
som omfattar alla skilda rager

är knappast möjligt att gifva. Nosen är än längre och

spetsigare, än kortare och tjockare 5 somliga raider lik-

na mer Vargen, andra mer Schakalen, andra Käf-

ven — andra ingendera. Variationernas antal till färg,

form, storlek och hårbeklädnadens beskaftenhet är nä-

stan oändligt. Jag skall här uppräkna de rager, som
så vid t jag känner, på Skandinaviska halfön förekomma:

A) Vakthundar: Vanligen storvä.xta, nästan som

vargen j
nosen tjock, Öronen hängande, kroppen under-

sätsigj
benen höga, fallen tät och mer eller mindre

grof.

i ) Dahlbohund: Hufvudet bredt, med stark sänk-

ning mellan ögonen 5
nosen tjockare och kortare än hos

vargen 5
Öronen stora, något hängande 5

svansen under

långhårig äfven som ryggen 5
denna och hela kroppen

med täta grofva hår. Benen grofbygda. Färgen ofta

ofvan svart, under, samt på benen och nosen ända upp
Öfver ögonen blekgulakfig. Af vargens storlek, men mer

undersätsig.

Skallen: Längd 9 t. 2 lin.
5
bredd 5 t. 6 lin.

5
fr.

process, postorbit. till crista occipit. 5 t. 2 lin. till mar-

go incis. ö t. 6 lin,
5

fr. orbita till margo incis. 4 t. 2

hn.
5

mellanbalken *) liknar en afhuggen kägla, med
svalda sidor och ingröpt panna.

Förekommer mest äkta på Dahl^ äfven i Bohuslän

och Vermland.

*) Den del af Cranium som\\e^s,Qv hakom processus post-
orbilales mellan tinninggroparna.
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Denna hund bar styrka nog att kämpa med och

öfvervinna
vai^en.

Der vargen finnes i större antal,

sätter man kring hundens hals ett bredt band med

jernlaggar. Denna hundrage är vaksam och pålitlig och

duger både till vallhund och gårdvar. Han har den

egenskapen att om dagen vara fromsint, äfven mot främ-

mande, men om natten ytterst farlig att råka ut for.

2) BlodJwnd eller Slagtarhund: (C. f. sangvinarius).

Nosen tjock, något längre, än hos förra och öronen

större och mer hängande. Öfverläppen bred och hän-

gande. Kroppen lång och undersätsigj bröstet bredt
^

benen höga oeh muskulösa. Färgen hos den rena rå-

gen brun eller mörkt gråbrun med stora svarta fläckar.— Ar ofta af vargens storlek. — The Blood-hund

Bell Brit. Quadr. p. 207. — Der Fleiscberhund Scuinz

Säugelhiere pk 40 f. supr.

Afven denna användes som vårdare af gård och

egendom, hemma och borta. Har utomordentligt fin

lukt och envis uthållighet att finna det han söker. Har

fordom för sin styrka och ihärdighet varit använd i fej-

der och uppror i Skottland
,

Irland o. s. v.
,

och sed-

nare af policen, att uppsöka förbrytare och rymningar.
Hos oss användes han, der och hvar, att vakta i garf-

verier, tyggårdar o. s. v.

Till denna samma afdelning anser jag böra hän-

föras:

3) Engehk Dog [C. f. 3IoIossiis Lin.). Nosen tjock,

och något kortare än hos begge föregående, läpparna

mycket tjocka och hängade^ ögonbrynen starkt fram-

stående
5
öronen hängande af medelmåttig storlek. Krop-

pen undersätsigj benen starka. Skallen: Längd 8 t.

2 lin., bredd ö t. 5
lin,, från orbit. 3 t. o lin.

j
bredd

mellan process, postorb. 2 t. 7 lin.
5

fr. proc. postorb.

till märg. incis. ö
t.,

till crist. occipit. ö t. Mellanbal-

ken en afhuggen kägla. The Mastif Bell Brit. Quadr.

p. 250. BöFF. pl. XLV.
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Denna hundrage skall härstamma från England,
der den vid Romarnes eröfringar egdes af invånarne.

En mängd af dem blefvo tid efter annan förda till Rom
för att i Circus användas att strida mot vilda djur. En
allönad emJDetsman hölls i England för att uppföda och

till Rom öfversända denna lyxartikel för de vilda skå-

despelen, som gäfvos folket för att underhålla dess

grymma krigslust. Hos oss användes den^ der och hvar,

liksom förra.

B) Vmdthundar : Merendels stora, med långt huf-

vud, lång, smal spetsig och något böjd nos, korta (al-

drig hängande läppar, smala, korta och halfhängande

öron, lång mager hals och kropp, veka lifvet uppdra-

get, länden bågformig, benen höga magra, svansen

lång och tunn. Skallen: Längd 7 t. 6 lin., br. knappt
4 t.

^

fr. orb. till märg. incis. 3 t. 5 lin., mellan pro-
cess, postorbit. % t. '1

—2 lin. — JMeUanbalken föga

hopknipen.
Yindthundarna ega ringa förståndsförmögenheter

och kunna föga dresseras. Lukten är hos dem slö
,

men syn och hörsel skarpa och loppet utmärkt snabbt.

De låta gerna karessera sig af främmande, men visa

sin egare fuga tillgifvenhet och lydnad. De användas

på slätterna till hetsjagt på hare, som de dock ej k-un-

na uppsöka (hvartill Stöfvare användas)
5
men sedan

han kommit på benen, förfölja och gripa de honom.

Vitidthunden anses ursprungligen härstamma frän Le-
vanten. Han finnes dock redan på Egyptiska monumen-
ter. Dess färg är gul, brun, svart eller hvit. Häraf

finnas flera underordnade rager:

1) Vanlig Vindthund [C. f. GrajusJ. Håren släta

dock temligen grofva. Le Lev/ier Buef.' p. XXVII. —
Der Windhund Schinz pk 39. — The Greijlmnd. Bell.

p. 238.

% Ryska Vindthunden. Täckt med långa något

krulliga hår kring Öronen, på halsen, under kroppen,
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samt bakpå benen
^

låren och svansen. Större än den

vanliga.

C) Jaglhimdar : Vanligen medelmåttigt stora, eller

små
5

öronen breda, langa, afrundade och hängande j

hjernskålen bred, äfven framtill på sidorna kiillrig. No-

sen utdragen, oftast temligen tjock 5 sporren ^""'-'^sta

tån på bakfoten) försedd med klo. — Lukten fin,
men

synen slö. Röja mycken slughet och förstånd
j

kunna

lätt dresseras.

i } Rapphönslmnd (Ccm. f. aviculariusj. Nosen temli-

gen tjock och näsan stundom klufven^ läpparna hängande j

öronen mycket stora och hängande, svansen temligen

kort, blir merendels afhuggen. Färgen oftast hvit med

flera eller färre bruna eller svarta fläckar. Stundom

är han helt svart. Deraf äro två varieteter:

a) Korthäriga Rapphönshunden [The Poinfer Tn.

Bell Brit. Quadr. p. 217.) är hos oss den vanligaste.

Har kommit hit frän Tyskland och England, dit han

anses hafva kommit från S])anien. I Spanien kallas han

den orientaliska fogelhunden och anses vara kommen

från Phoenicien. Denna hundrage finnes afbildad på

Egyptiska monumenter och torde således vara en

bland de äldsta, som blifvit i Orienten begagnad till jagt.

Hos oss är den nu mycket alhuän i Skåne, der

han användes till jagt på rapphöns, ungorre, vaktel,

beckasin or s. v. I de Öfriga landskapen af Sverige

samt i Norrige förekommer han mer sällan.

Anmärkn.: Af Rop{ihönsliund finnes äfven en varietet med
smalare nos och korta läppar, som således i hufvudets

form mest liknar stöfvaren.

b) Långhåriga Uapphönshinden [The Setter, Bell

Brit. Quadr. pag. 219). Har långa men fina hår öfver

hela kroppen, isynnerhet på svansen. Börjar äfven bli

(emligen allmän i Skåne och användes till samma bruk

som förra.
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Rappbönshundens bestämmelse är att uppsöka fog-

len och göra stånd för honom, der han (ryckt sig.

2) Spaniel: Nosen är hos en varietet temligen

tjock/ hos en annan tunn
5 läpparna korta

^
härbekläd-

naden fin och silkeslen_, oftast något krusig eller vägigj
öronen utmärkt stora

,
runda och hängande 5 isynnerhet

dessa och svansen samt baksidan af skenklarna, med

långa' krusiga här. Växten under medelstorlek. Färgen
lefverbrun och hvit, rödbrun och hvit^ eller svart och

hvit. Bell p. 222 och 223.

]Man har i England deraf olika underordnade rager,

som fått namn af King Charles s Spaniel, Marlboroiigh

Spaniel o. s. v.

Af alla hund råge r är denna sin egare innerligast

tillgifven. Han skall äfven kunna blifva god joglhund.

3) Slöfvare (C. f. sagax). Har något spetsiga-

re nos och mindre hängande läppar, samt mindre

långsträckt kropp än Rapphönshunden^ färgen meren-

dels svart eller brun med gula eller hvita ben och en

liten rund gul fläck öfver hvardera ögat.

Dess bestämmelse är att uppvädra spåren af ha-

re, räf, rådjur m. m. och att med skall drifva på

dem, hvarvid jägaren ställer sig i håll, der han har

anledning tro att djuret skall gå fram. — Af stöfvare

hafva vi i Skåne tvä märkbart skilda varieteter :

a) Tgska Slöfvaren: Merendels rödbrun med hvi-

ta ben
5
stundom mer blek. Är större och mer gäng-

lig än följande.
— Drifver hare, räf m. m., väl icke

så snabbt som följande ,
men mer uthållande.

b) Småländska Slöfvaren : Färgen merendels svart

med gula ben, undre kroppsdelar och nos
5
stundom

rödbrun. Kroppsbyggnaden mer tät och sluten med
bredare bringa. Till storleken är han mindre än förra.

Drifver äfven Hare, men är tillika fogelhund och

skäller fogel. Han uppsöker nemligen orre, tjäder,

-hjerpe m. m. och uppjagar dera i träd, under hvilket
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han då, ställer sig och skäller. Då foglen derigenom fäster

hela sin uppmäiksauihet på hunden^ blir det lätt för

skylten y
hvars fjät ej kunna horas för skällandet^ att

närma sig inom skotthåU. Denna hnndrage^ förekommer

ej blott i Småland och Skåne, utan äfven i de öfra

landskapen i Sverige, och kallas der vanligen Fogelhund,
af sin egenskap att skäHa fogel

4) Taxhiihd [C. f. Verlagus). Denne liknar i all-

mänhet Stöfvaren, men har långt kortare ben, hvarföre

kroppen synes så läng. Nosen temligen spetsig, öro-,

nen breda och hängande, kroppen något svegryggig,
håren släta. Färgen vanlisen ofvan svart, under samt

på ben och nos gul.
— Skallen : 4 t. 6 lin.

^
bredd

3 t. 2 lin.
5 hjernsk. bredd 2 t. Fr. orbita till margo

incis. 1 t. 7 lin.^ lijernskålen bred med en mycket kort

och obetydlig inknipning tätt bakom process, postorbit.j

nossänkningen stark.

Häraf finnas två varieteter : a) Tax med räta fram-

.ben. Le Basset å jambes droites Buff. T. X. pl.

XXXY. ScBiNz pL 41.

b) Med frambenen inåt böjda. Basset å jambes
torses Buff. pl. XXXV. —^ Scui.nz pk 41.

Brukas isynnerhet till grätling- utter- och räf-jagt,

emedan han lättare än någon annan hundrage kan kry-

pa in i dessa djurs kulor och utdrifva dem. Huden

ligger öfver allt löst kring kroppen j

då rofdjuret hug-

ger i honom, får det blott tag i huden.

D) Hushundar: 31edL4måttiga eller temligen små-

växtaj nosen smal spetsig^ öronen smärre, upprättstå-
ende eller halfhängande. Svansen långhårig, isynnerhet

på undre sidan
j krojipen än mer korthårig, än mer

långhårig och lurfvig. Hit hörer:

\ ) Bandhund: Af så oräkneliga variationer (ill färg

och hårbeklädnad, att den ej kan skiljas från alla de

följande. Hit hörer Chien Loup Bltf. -XXJX. Der Spitz

eder Pominer Schinz pl. 42.
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2) Fårhmid, Schäferhimd: Håren på strupe , hals,

bröst, mage, svans och bakpå benen, längre än på de

öfriga delarna af kroppen. Öronen spetsiga, upprätlstå-
ende eller blott i spetsen något hängande. The Sliepherd's

Dog B -LL pl. 233. — Chien de Berger Buff pl. XXVIII.

Utmärker sig för sitt förstånd, sin pålitlighet och

sin vaksamhet
5

är fårherdens trogne medhjelpare att

vårda hjorden, hälla den tillhopa och bevaka den, att

intet enda går förloradt.

3) Lapphund: Öronen små och uppstående, krop-

pen långlogd. Håren långa och något lurfviga, stundom
äfven på nosen, men isynnerhet på undre delarne och

svansen. Färgen svart, grå eller brunaktig.
Skallen: Blott något större än Räfvens, men med

bredare panna och långt starkare sänkning mellan ögonen.

Längd O
t.,

bredd 3 t. 3 lin.
5

fr. orbit. till margo incis. 2 t.

G lin.
5
bredd mell. process, postorb. 1 t. 7. lin. — Jag står

i förbindelse hos Hr Doktor E. A. Hallström i Lycksele för

ett exemplar af denna hundrade, som blifvit sändt till mig
och nu finnes uppstoppadt och i skelett på Akad. Museum.

Hjelper Lappen att vakia sina renhjordar, att sam-

manhålla dem så, att de ej skingras och att drifva dem

dit, han vill föra dem. — Laj)phunden kommer nära

Siberiska Hunden. Buff p. a. st. XXX.

4) Björnhund: Öronen upprättstående spetsiga 5

nosen spetsig 5 kroppen temligen långsträckt, täckt med

långa strälVa, antingen räta eller något lurfviga hur.

Svansen lång och med långa hår. Färgen svart eller

grå. Storleken som en mindre Stöfvare.
Denna hundrage finnes i Vermland, Norrige, Finn-

land m. 11. st. och nyttjas till björnjagt. Den synes

mig stå mycket nära Lapphunden.
Isländsk Hund: Håren

släta, kroppen temligen lång-

sträckt, nosen spetsig, öronen upprättstående med hän-

gande spets j
svansen långhårig och af halfva kropps-

längden. Buff 8:0 pl. XXXL
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Denna hundrade, som falt nannn af den Isländska,

har kommit till Iskmd med kolonisationen frän Norrige,

der samma råge ännu finnes till betydligt antal pä öar-

na längs kusten norr om Trondhiem, isynnerhet der

Lunnefogleii (Mormon arcticus) vistas och kläcker. Den-

na hundrade, som är ungefär af räfvens storlek och af

rödbrun eller svart färg; inöfvas till jngt på Lnnnen,

Teisten och andra vattenfoglar, hvilka lägga sina ägg in

i häl och springor i klipporna.

E) Valtenhundar ;

\ ) Pudeln [C. f. aquatlcusj. Hufvudet rundt, no-

sen temligen utdragen j
öronen breda och hängande,

kroppen undersätsig och kort, benen temligen korta,

hären krulliga och ullika. Färgen svart, gra, hvit,

någon gång gulaktig eller rödaklig och stundom fläc-

kig. Skallen : Längd 6 t. 3 hn.
j

bredd 3 t. 7 lin.
5

från orbita till margo incis. 3
t.,

mellan process, post-

orb. 2 t.
5
nossänkningen mycket stark

j hjernskålen vid

tinningarna bred och på sidorna kullrig.

The Waler-Dog Bell Brit. Quadr. pag. 226. Le

grand Barhet Buif. 8:vo pl. XXXMI. — Der Pudel

SCHINZ pl. 40.

Denna är en af de läraktigaste bland alla hund-

rager. Han inöfvas lätt att vid sin herres sida bära

dess tillhörigheter, att pä långt afständ tillbakaskickas

för alt uppsöka livad hans herre borttappat, samt alt

utföra en mängd om särdeles förståndsutveckling vitt-

nande förrättningar. Då taskspelare låta hundar visa

konster t. e. lata dem taga ut ur leken det kort som

begäres, tillkännagifva livad klockan är 0. s. v., så är

det vanligen denna råge, de dertill inöfvat. — Afven

kan han. inöfvas till jagfj isynnerhet är han skicklig till

vallen-fogeljagt ,
helst han af naturlig böjelse och ger-

na går i vallen.

En bi-rage af denna är Dvergpxideln. Denne lik-

nar Pudeln, men är mindre och har smalare nos.
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Håren på öYonen äro ganska långa och rakt nedhän-

gande. (Le petit BarhetJ Buff p. a. st. pL XXXVIII.

F) Doggar: Nosen kort, tjock och platt med upp-
åtvänd näsa, och med underkäken framstående framom
öfverkäken; öronen små och uppstående eller till hälf-

ten hängande,

1) BuU-Doggen: Läpparna tjocka och hängande j

halsen kortj kroppen läng, slark^ benen muskulösa
^

håren täta, korla. Färgen: läppar, nos, eller åtmin-

stone näsa och öronkanter svarta
^ Öfriga kroppen black

eller hvit o. s. v. Bell p. a. st. 247.

Doggarna äro mindre kloka än de flesta andra

hundrager och sakna det tillgifvenhetssinne som finnes

hos dem. Bulldoggen är stark, vild och tilltagsen, en-
vis och halstarrig. Fordom användes han vid tjurfäkt-

ningar
— deraf hans namn. Af djurfOrare visas han

i kamp med bjrirnen och andra vilda djur.

2) Mops (C- f' fricatorj. I det yttre temligen lik

Bulldoggen, men mindre: har, liksom han, framstående

underkäk, kort hårbeklädnad och lika kroppsform. Do-

giiin Blff. pl. LXIV. — Der Mops Schinz
jjI. 40. —

iMopsen är feg och oläraktig. Han är onyttig till jagt
och hålles blott som favorit

^
är dock sämre än de lle-

sta småhundar. Sådana finnas äfven hos oss af många
olika rager, hvilka här furbigås.

Vistelseort lynne och lefnadssätt: Handen finnes, i

tamt tillstånd, kringspridd öfver hela jorden så vidt

menniskor bo
j

och det gifves knappast någon folkstam

så rå och usel, att den icke eger hnndcn. I fjälllrak-

terna och på låglanden, frän equatorn till polarzonerna,
allestädes dit menniskan framträngt har hon haft' hun-
den i sitt sällskap. Han är hennes trognaste följesla-

gare j
hans trohet mot menniskan har blifvit ordspråk

och symbol. Han är hennes verksamma, ofta oersätt-

liga biträde under olika skiften och bildnings-stadier.
Skandn:s Däggdjur, ^g
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Han hjelper Vilden alt jaga, och derigenom att skaffa

villebråd
j egde Vilden ej hunden^ skulle han dö af svält.

Hos Nomaden vaktar han hjorden, återför de förvillade

boskapsdjuren, fredar för rofdjurens anfall och vakar

ständigt för sin husl^onde och dess egendom, Öfver-

allt visar han sig trogen och pälillig.

Den frågan har ofta blifvit framställd, ufan att

ännu vara tillfredsställande besvarad, hvarifrän Hunden

härstammar? Om han utgjort en egen art eller tillkom-

mit genom blandning af flera ? Några Naturforskare haf-

va antagit A^argen, andra Schakalen, andra Räfven, för

Hundens ursprungliga stam. Sannolikt hafva dessa och

må hända flera andra arter bidragit till de talrika hund-

rader som träffas
5
men Hunden skiljer sig dock märk-

bart från dem alla, och troligast synes att der funnits

någon, eller må hända flera ursprungliga hundarter,
hvilka af instinkt sällat sig till menniskan, redan vid dess

första uppträdande, och sedan följt henne Öfver allt,

dit hon begifvit sig, och blifvit hennes pålitligaste och

mest verksamma biträde. ]Märkvärdigt är i detta hän-

seende, att hvar som helst en särskilt menniskostam

blif\^it upptäckt ,
har man äfven funnit att han egt en

särskilt råge af detta oumbärliga djur. Så i södra

Amerika
j

så i Nya Holland o. s. v. Att samma för-

hållande egt rum äfven i gamla verlden, hafva vi an-

ledning att förmoda, ölcd Celtiska stammen synes

Rapphönshunden hafva , följt från Orienten till Europa 5

och på gamla Egyptiska monumenter linna vi redan

igenkänneliga figurer af Vindthunden. Den uråldriga

folkstam, som i äldsta tiderna bebodde det nordliga

Europas kontinent, och som här var samtidig med

Grotlbjörncn [Ursus spelwus) och således lefde under

de sista större natur-revolutionerna, hade jagtvapen af

flinta och djursben, och en egen jaglhund, hvilken den

så högt värderade, att han efter döden fick sin plats i

sin husbondes graf. Denna hundrade, förmodligen en
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af de äldsta hvaraf mcnnislvor begagnat sig till jagt,

synes hafva varit af Schakalcns storlek med långdragen

nos och utvecklad hjernskäl *). Denna var Vildens

första jagthund^ äfven i södra Skandinavien, der han

säkert nu mera icke i sin ursprungliga renhet före-

kommer.
Hunden är vida mer kringspridd än katten, ty

han finnes så väl hos de råaste horder, som hos de

mest bildade folivslag. På Skandinavien finnes detta

nyttiga husdjur i alla landskap och i alla af menniskor

bebodda trakler, der han ej af Vargar blifvit utrotad **).
Då Hunden är det djur, som längst följt menni-

skan och som närmast är med henne förenad, så är

han också bland alla djur det, som hunnit till den

högsta grad af dressering eller en slags likhet med

uppfostran. Ofta slutar han sig så nära till sin Hus-

bonde, att han till och med deltager i dess lynne och

sinnesstämning: är Husbonden glad, visar han sig äfven

sådan
5

är Husbonden ledsen, fäller äfven hans trogne

hund modet. Naturligtvis är här endast fråga om så-

dana individer, som äro af god råge och som, från sin

spädaste ålder, varit i ständig och nära beröring med
sin Husbonde. Man har gjort '^den anmärkning, att en

argsint, uppbrusande och våldsam Husbonde utvecklar,

utan att veta eller vilja det, ett dylikt lynne hos sin

hund, och alt hunden i en fromsint och god menni-

skas umgänge småningom antager likdant skaplynne.

Denna anmärkning saknar ej sin grund.
— Hunden blir

ibland så intim med den familjkrets, i hvilken han upp-

födes, att han deraf utgör liksom en medlem. Af

barnen låter han då handtera sig hur som helst, utan

att deröfver taga minsta humör eller ens beklaga sig,

*) Jag skall pä ett annat ställe närmare afhandla detta

ämne.

**) I norra delarna af Norrige voro (18 1 6), uti vidsträck-

ta trakter, alla bandhundar af vargarna utrotade.

16«
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ty han vet att det sker utan ondt uppsåt^ men sker

det af äldre personer, så gifver han sitt ogillande till-

känna genom att morra eller jerara sig. Under fa-

miljens förtroliga aftonsamtal, tager han bland dem sin

plats, och då slutligen en i sällskapet börjar gäspa,

gäspar äfven han. När familjen skiljes åt, intager han

äfven sitt nattläger.

Man har en mängd fakta, som bevisa hundens

utmärkta förstånd. Jag skall här anföra ett, om hvars

tillförUtlighet jag är säker. 1 ett Presthus här i Skåne

hade man länge en sådan trotjenare, som dock ej räk-

nade sig till herrskapets, utan till tjenstehjonens krets.

Om hösten då dessa gingo i marken för att förrätta

höstarbetet, var det hans pligt att taga vård om hus

och gård. Han blef således hemma. Men stundom

hade hans husbonde. Gårdsdrängen, glömt att lemna

middag åt honom. På bestämd tid
,
då han kände sig

hungrig, tog han derföre sin lilla träskål, bar den i

munnen in i granngården till en beskedlig gumma, som
han kände, skrapade på dörren och gaf med tecken

tillkänna, att han ville ha mat. Hon förstod hans na-

turspråk och slog mat i skålen. Denna . förtärde han

helt makligt, tog derefter den tomma skålen i munnen,
bar den hem och satte den pä sin bestämda plats.

Denna utväg att skatTa sig föda, företog han åtskilliga

gånger.
— Rörande Hundens förståndsförmngenheter,

finnas månsa bevisande tilldragelser anförda i Prof.

Smitts bok: om våra pligter mot Djuren, till hvilken jag
torde få hänvisa Läsaren.

BeträfTande hundens utmärkta tillgifvenhet för men-

niskan, äfven den han. icke känner, om hon är i nöd

och behöfver hjelp, kan anföras S:t Berhardls liundar-

nas outtröttliga nit att rädda förolyckade vandrare på

Alperna m. m. Hundens ända till döden fortfarande

tillgifvenhet för sin husbonde, är äfven genom många
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fakta ådagalagd. Hos en Engelsk Författare *), finnes

följande dit hörande berättelse: Få dagar förr än Ro-

bespierre störtades
;

hade en revolutionsdomstol dömt

Hr R. (fordom embetsman^ och särdeles aktningsvärd

som menniska), under förevändning att han var delak-

tig i en konspiration. Hans trogne Hund, en Spaniel,

(sid. 237), var hos honom då han blef gripen, men
tilläts ej att komma in i fängelset. Han tog då sin

tillflykt till en af sin husbondes grannar, och hvarje dag
vid samma timma återkom han tiil fängelsedörren, men

blef ej insläppt. Icke desto mindre stannade han hvarje

gång qvar cler någon tid
j slutligen besegrade hans fort-

farande trohet portvaktarens betänklighet, och Hunden

lick gå in. Hans och Husbondens möte kan man lät-

tare föreställa sig än beskrifva. Snart blef dock Hun-

den åter utkörd. Men nästa morgon återkom han, och

blef sedan dagligen insläppt. Då dagen anlände för

domens afkunnande, smög sig Hunden mellan vakten

in i salen och lade sig hopkrupen mellan sin Husbon-

des ben. Vid exekutionsdagen var den trogne Hunden

åter der
5 g-uillotinens yxa föll,

men Hunden ville ej

lemna den litlösa och hufvudlösa kroppen. Den första

natten, den andra dagen och den följande natten ute-

blef han från sin nye Husbonde, som gissade hvart

han tagit vägen, sökte och fann honom liggande på
sin förre husbondes graf. Från denna tid och i tre

månader lemnade han ej grafven, utan blott för att hos

grannen få mat. Slutligen vägrade han att mottaga fö-

da, han förlorade tålamodet att längre vara skild från

sin älskade Husbonde och han grep sig an så mycket
hans' försvagade krafter förmådde, att gräfva sig ned

till honom. I tjugofyra timmar var han ifrigt syssel-

satt med detta fåfänga försök;, och då han märkte kraf-

terna aftaga skrek han i sin ångest. Andlligen afstan-

*) Daniel's Rural Sports, III. p. 34 1.
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nade både klagan och arbete
,
han dog på grafven.

—
Hunden Fille eller Fidéle, som i II års tid ständigt sågs

ligga på en och samma okända graf, på .Maria kyrkogård

i "Stockholm *) ,
torde hafva tillhört samma märkvärdi-

ga råge, Spanieln, ehuru 'detta ej med säkerhet kan

bedömmas af porträttet **). Vanligen var han skygg 5

men då någon gra!" öi)pnades på kyrkogården, var han

ulltid inställsam hos dödgräfvarne och följde uppmärk-

samt deras arbete, liksom trodde han att de voro ho-

nom behjelpliga att åter uppgräfva den förlorade hus-

l^onden. — En nästan dylik händelse tilldrog sig äfven

i södra Skåne 1812. En Kyrkoherde bland mina be-

kanta hade en ovanligt trogen och tillgifven hund, som

ständigt följde honom. Då han blef sjuk, var det omöj-

ligt att aflägsna hunden från hans bädd. Han. dog och

hunden gaf ingen fred förrän man tillät honom ligga i

samma rum, der liket stod. Den döde utbärs och

hunden följde med liket, lade sig på den tillslutna grafven

och ingen kunde förmå honom att gå derifrån. Man satte

mat till honom, men han åt icke, och några dagar

derefter, sedan han försökt att gräfva sig ned till ki-

stan, fann man honom död på grafven.

Till temperamentet är hunden i allmänhet sangui-

nisk. Affekter, såsom vrede, sorg, glädje, kärlek, vän-

skap och flere andra, tyckes han ega i hög grad, och

uttrycker dem på det mest omisskännliga sätt ***).

Hunden tyckes äfven ega en litlig inbillningsför-

*) Han omtalades i flera Tidningar fur år 1841.

**) Se Alex. Noiu.ng Handbok i Husdjuvs-skölseln. 2:dra

del. sid. 478.

***) Den som betraktar hans ängsliga uppsyn då han sö-

ker sin herre, frc^in hvilken han blifvit skild, eller ser hans

glädje, yttrad med spräng och ovilkorliga fröjdeljud,

'

dä han

återtinner honom ^
skall medgilVa, att hela hans yttre, är ett

sannt, lefvande uttryck af hans inneboende Själ, k hvilken

grunddragen äro vänskap och tillgifvenhet för menniskan.
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måga *). Ofta drömmer lian^ och under drömmen ut-

trycker han samma affekter, som då han är vaken.

An ger han, genom svansens lifliga rörelser, tillkänna

sin glädje, än morrar han och är ond, än tyckes han

jaga och med ett sakta gläfsande förfölja sitt rof.

Hunden är slug. Hans handlingar äro ofta en tyd-

lig följd af Öfverläggning, och om vi med skäl icke

kunna tillerkänna honom ett förnuft, som endast till-

hör menniskan, så kunna vi likväl icke neka, att han

äger ett slags analogon dermed **).

Hunden utmärker sig genom snabbhet, styrka och

mod, genom fin hörsel och lukt, och framför allt ge-
nom läraktighet, eller den egenskapen, att, i högre

grad än något annat djur, kunna genom uppfostran
förädlas.

Födoämnen: Hunden har i menniskans sällskap

lärt sig att njuta alla de slag af födoämnen, som hon

förtär. Som Rofdjur är likväl kött dess nalurligaste

och käraste spis. Detta förtär han så väl färskt, som
sedan det börjat Öfvergå till förratnelse. Afven fisk,

ben, mjölk och annan animalisk föda. Gräs njuter hun-

den endast som medikament, för att deraf kräkas eller

purgeras, eller också, som man påstår, att dermed

omgifva de hvassa benskärfvor, som fästat sig i dess

tarmar.

Fortplantning: Hundens parning är egentligen icke

bunden vid någon viss årstid. Vanligen infaller den

dock två gånger om året, neml. i början af våren och

på senhösten. Hyndans brunst-tid varar 10-14 dagar,
och hon går drägtig 63 dagar, hvarefter hon föder 8-

*) Må man ej stöta sig öfver uttrycken själ, inbill-

ningsförmåga o. s. v. i frågan om Hunden. Jag känner in-

ga mera passande ord för de begrepp, jag vill uttrycka.

**) Se, bland andra, den redan citerade: Smitls Bok om
våra pligter mot Djuren.
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42 någon gång ända till 15 hvalpar, som äro blinda

under de första 10-12 dagarne. Modren tillreder åt

dem en mjuk bädd och uppföder dem med omsorg.
1 fjerde månaden börjar hvalpen ymsa tänder *).— Redan i första året kan handen para sig och vid

två års ålder är han fullvuxen. Dess lifstid räcker 1 5-

20 år.

Nyffa och skada: Vi hafva förut nämt hundens

trohet att vårda sin egares hus och gård, att vakta

dess boskap; att på resor skydda honom och hans till-

hörigheter.
— Hos Lappen och andra nomadfolk, är

hunden boskapens väktare. I Kamtschatka, Grönland

och norra Amerika spännes han för slädar. Små vagnar
och skoLtkärror drager han i England och Tyskland m.

fl. st. — För Jägaren är han oumbärlig, och utan hund
kan han sällan med framgång förrätta sitt yrke.

— För

de olika ändamål, till hvilka man vill begagna honom,
väljer man olika rager och ger dem en derefter afpas-
sad dressering **J.

—
Skadlig kan hunden i intet af-

seende egentligen kallas
j ty den skada han någon gång

gör, genom att bita tama djur, eller retad anfalla men-

niskor, kommer merendels deraf, att han blifvit bort-

skämd eller åtminstone icke väl dresserad.

Bland Hundens sjukdomar är Galenskap den märk-

värdigaste. För denna fruktansvärda sjukdom^ som fått

*) I 16:^16 veckan efter födseln framkomma de två mel-
lersta framtänderne i underkäken; kort derefter synas de två

näst mellersta. Derefter visa sig de tvä mellersta i öfverkä-

ken, derpå de tva yttersta ned till, och så de yttersta of-

van. Framtänderne äro vexlade på fyra veckor, eller före

20:de lefnadsveckan. I 21:sta veckan framkomma hörntän-
derne i underkäken framför och innanför mjölkhörntanden,
o. s. v.

**) Se: Konsten att dressera hästar, hundar och fåglar.
Stockh. hos Grahn, 1814. Miercke, eller konsten att dres-
sera hönshunden. 2:dra uppl. 1835.
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namn af Vattenskräck (HijdrophohiJ är han isynnerhet
blottställd då han^ under heta sommardagar, lider brist

på
•

vatten *}. Äfven torde en hämmad parningsdrift

någon gång vara orsak dertill. En hydrofobisk hund
biter allt lefvande, som han möter, menniskor eller djur,

och allt hvad han biter, får samma sjukdom som han,
och dör merendels under de rysligaste qval. Man har

orsak att misstänka denna sjukdom hos en hund, då

han börjar visa sig nedslagen och modstulen
, går

med hängande hufvud och sätter svansen in mellan be-

nen, morrar då kända personer nalkas honom, har rö-

da inflammerade ögon eller också glänsande med en

egen slags glasglans, skummar kring munnen, går till

och ifrån den föda, man sätter till honom, utan att för-

tära den, och visar stark ovilja för vatten.

Då man hos en hund märker dessa symptomer,
är det säkrast att genast döda honom. C^m emeller-

tid någon menniska varit så olycklig, att hon blifvit bi-

ten af en galen hund, bör hon ofördröjligen söka hjelp.

Ty om denna snart mellankommer, innan giftet hunnit

sprida sig i blodmassan, är räddning möjlig 5 eljest är

vanligen den rysligaste död säker. — Man har uppgif-
vit tlera slags medel mot galna hundars bett, bland

hvilka följande torde vara de pålitligaste: Scarificationj

koppning **)j kaustika medel
^ påtändt krut i såret.— Såret sättes i supuration genom Spansk fluge-pul-

ver och hålles öppet åtminstone en månad. Dess kan-

*) Det är vid denna årstid högst angeläget att hunden
har ständig tillgäng pu friskt vatten. För att sä mycket of-
tare förmå bandilunden att läppja, brukar man att i vatt-
net lägga en klimp af sur mjölk. Denna sjunker till bottnen
i kärlet och, för att komma åt den, läppjar han mer än han
eljest skulle göra.

**) I sednare tider har man rekommenderat starka åder-

låtningar ända till dåning.
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ler ingnidas med rnercurial-salva ända tills salivation

visar sig. Invertes nyttjas Belladonna. — Jemför dess-

utom: Hundens sjukdomar etc. af J. S. Billing. Tidskr.

för Jäg. p. 6ii, 727.

Anmärkn.: Ej blott hunden är blottställd för hydrofobi, utan

afven vargen, hästen, och andra djur.

B) Räfvar (Vulpes)

Nosen smalare, spetsig; pupillen i ögat vertikalt

afläng ; svansen längre än halfca kroppslängden; öfra

roftandens häl bildar en uppstående knöl eller spets.

De sprida en stinkande lukt och gräfoa kulor i

jorden.
SliO§"Sräf (Canis Vulpes Lin.)

Artm. Öronen tillspetsade , pä utsidan äfven som under-

benen framtill, sr arta; fotsulornas trampknölar bara.

Synonym i: Canis Vulpes Linn. Syst. Nat. \. p. 59. —
Faun. Sv. p. 3. — Gmel. Syst. I. 1. p. 73. — Retz.

Faun. p. 14. — Renard Buff. Hist. Nat. VII. p. 75 t.

6. — id. 8:vo XIV. p. 101. t. 4. — Föa; Pen. Brit. Zool.

1. p. 71. — Common Fox Bell Brit. Quadr. p. 252. —
Der Birkfuchs Schreb. Säugeth. III. p. 354. t. 90. —
Der gemeine Fuchs Bechst. N. D. 1. p. 624. — Römer
u. ScHiNZ Nat. Schw. Säugth. p. 35 — Räf Sv. Zool.

I.B. 3. II. t. 13. — NiLSS. lilum. Fig 1;a, 4:e och 9:e Haft.— Ekstr. i Tidskr. för Jäg. 3. B. s. 898. — Sv. Räf; Norr.

Rcev , Eiter-iinge; Lapp. Rupsok, Raupe; Fin. lie ttu, Repa.

Beskrifning: Längden kring 2 f. 6 t.
5

svansen

med hären nära 2 fot. Hufvudet bredt med lång smal

och spetsig nos. jMorrhåren svarta, räcka turbi Ögo-
nen. Öronen temligen stora trekantiga ,

lätt härbeväxta,
dock inuti i midten nästan bara (liksom hos följande

art) 5 pä nos, ben och fötter äro hären tilltryckta/ för

öfrigt är fallen lång, mjuk ymnig, isynnerhet äro svan-

sens hår långa, hvarigenom hon synes tjock. Klorna

hoptryckta, blekt hornbruna eller hvifaktiga. Färgen i

ren vinterdrägt: Ofvan brungul, Öfver bogarna och långs

framryggen mer brun, länd och skenklar beströdda med
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grått, svansen med svart och dess spets livit. Hakan,

öfvcrläppen ,
, strupen och bringan rent hvita

5
bröstet

brungalt, magen hvitaktig, skenklarnas insida grå j
fram-

foten upp öfver handleden och bakfoten upp mot has-

leden pä framsidan svarta. Soinmardräglenäv ,
hos den-

na ^ som alla rofdjur, oansenlig och ful. Det är först

mot vintren, de få sin rika sköna fäll.

Unge: Halfväxt är han gråbrun, nos och kinder

brungula med långa svarta morrhår^ öronen utvändigt
-

svarta
5

halsen framtill och undre kroppsdelarna blek-

grå j
benen framtill svartaktiga^ svansen temligen kort-

hårig med många inströdda svarta hår,

Skeleltet. Skallen: Längd 6 t. ii
lin., bredd 3

t. 14- lin. Underkäken från ledknappen 4 t. 6 lin.

Storleken varierar dock betydligt. Öfra konturen temligen

rät, utan betydlig sänkning Öfver nosen. Hjernskålen ägg-
form ig temligen bred, på sidorna framtill kullrig. Luckan

mellan underkäkens främsta mellanland och hörntand lika

med dennas bredd från ena sidan till den andra vid basen.

Underkäkens största hfijd är under innersta knöltanden.

Underkäkens utsida under roftanden platt-konvex. In-

nersta knöltanden ofvan på tvärs (3 lin.) nästan lika

lång som näst innersta på längs.
—-

Scapula fr. cav.

glen. långs spina 3 t. 3 lin.
j

bredd \ t. 7. lin. liu-

merus 5 t. 3 lin.
5

RacL ö t. 3 lin.
5

Bäcknet nära 4

t. For. obtur. rundt-ovat. Os fem. 5 t. 6 lin.
5

ti-

bia G t. 2 lin.j
libula 'hopväxt från roten till nära

midten.

Varierar tillfdlUglvis : A) Med mer svart än vanligt:

1) Brandraf: (Canis fam. AlopexJ. Svansen slu-

tas med svarta här, bringan blåaktig^ inga hvita här-

spetsar på skenklar och bakrygg. Anses vara yngre.

2) Lik den vanliga med hvit svansspets, men med
undre kroppsdelarna svartaktiga eller svarta. Denna

varietet, som är mycket vanlig hos oss, liknar Canis

melanogaster Bo.xap. Faun. Ital. 1. med Fig.
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3) Korsräf: Undra kroppsdelarna och benen svar-

ta, Öfra brungula med ett bredt svart eller svartaktigt

streck långs ryggen, och ett af samma färg ned Öfver

bogarna. Korsräf [Canis vulpes, varietas crucigeralS(\Ls?,.

lllam F/g. 4:de H. pl. 1 i:a. — Can. decussatiis Geoffr.

Collect. du Museum. — Des.marest Mammalogie p. 203.— Lesson 3Iammal. p. 169. — Räf med detta livré

är icke just ovanlig hos oss.

4) Start Käf: Svart, med bred hvit svansspets,

och silfverhvila hårspetsar tätt strödda öfver bakryg-

gen och nedåt sidorna
^ vanligen en hvit fläck i bringan.

Caiiis Vulpes, variet. nigro-argentea Nilss. lllum. Fig:r

1:sta Haft, 2:dra Uppl. pk 7:a.— Vulpeculce n/gr(e SchefF.

Lapp. p. 340. — Sleller Kamtsch. p. 124. — Léem.

p. 193. — Benard noir Cuv. Regne am. !53. —
Sällsynt och dyrbar.

B) Med mer hvitt än vanligt:

5) Vanlig färg men med ett bredt hvitt band kring

halsen, och ett Öfver näsan, samt hvila framben och bak-

föller. Akad:s Museum härstädes har erhållit ett exem-

plar af denna varietet från Vermland, genom Herr Zet-

TERVALL i Carlstad. Ett dylikt finnes äfven på Riks-

Museum i Stockholm. Tidskr. för Jäg. 1. p.. 29.

6) Helt hvit med svarta spetsiga öron. Ett och

annat skinn af denna färg fås stundom från Lappland
af Pelshandlarne i Nordlanden i Norrige.

Anmärkn.: Att alki dessa och ännu flera olika färgteckningar,
med 11 vilka Skogsräfven visar sig, blott äro tillfälliga va-

rieteter af en och samma art, har pä det mest öfver-

tygande sätt blifvit ådagalagdt genom den år 1828 an-

lagda och ända till 1834 fortsatta Räflio!o?iien, ä lägen-
heten Stenbrottet nära Stockholm, der af ett och sam-
ma svavla räfpar föddes än svarta räfcar, än korsräf-
var och än åter rudhrtina, alldeles lika de allmänna. Se
härom Nills. lllum. Fig;r 4:de H. 2;dra upplagan. Texten

till vanlig rdfho?ia pl. 13, född i samma kull som kors-

räfven pL U. — Tidskr. för Jäg. 1833. p. 410; 1834. p. 845.
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Utom dessa tillfälliga förändringar^ undergår han

äfven åtskilliga efter åldern: ungen är svartaktig^ den

gamle räfven får hvita hårspetsar på länden och ned-

åt sidorna^ och kallas då i vissa trakter Silfcer-Räf.

Pallas uppräknar i Zoogr. Rosso-Asiat. \. p. 47 etc.

alla de olika varieteter och dem åtföljande namn^ under

hvilka denna djurart förekommer i Ryssland.
^

Vistelseort och lynne : Skogsräfven förekommer ut-

spridd öfver en vidsträckt del af jorden. I hela Euro-

pa, norra Afrika, en stor del af Asien och norra Ame-
rika är han allmän*} 5

men han visar sig icke Öfver-

allt med samma olika drägter som hos oss. Det är

isynnerhet i de norra trakterna af de tre verldsdelar-

na, han antager en mer eller mindre svart drägt. Jag
har i London sett Svarta Räfvar från norra Amerika,

fullkomligt lika dem jag sett från Lappland och Lofoden,
och lika dem som blifvit födda i räfkolonien vid Stock-

holm. I södren synas dessa varieteter vara högst säll-

synta och nästan blott inskränka sig till de undre kropps-
delarna. — I hela Skandinavien träffas han och är i

de flesta landskap det allmännaste rofdjur, så framt

icke Vargen i sednare åren gjort honom denna före-

trädesrätt stridig. Räfven vistas såväl i täta skogar,
som i skoglösa men bergiga och backiga trakter. Här

tillreder han sig en boning under jorden 5
denna be-

står i en kala, som han antingen sjelf gräfver, under

trädrötter, i en jordbacke eller sandbacke, bergsklyfta
o. d., eller också i något öfvergifvet gräfsvinsbo, som
han intagit och utvidgat efter sin beqvämlighet och sä-

kerhet.

Räfvens kula har ofta 50 fot i omkrets och 3—6

fot i djuplek. Hon har flera utlopp, hvilka genom lån-

ga rör leda till några underjordiska hålor, som äro

olika till antalet, men merendels 3 fot i genomsnitt,

^) Dock går han ej så nära nordpolen som följande art.
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samt genom gångar förenade med hvarandra. I någon
af dessa söker merendels Räfven sin säkerhet^ då han

blir länge och till trötthet eftersatt. Här parar han sig

stundom *)j och här lägger honan sina ungar. Sällan

trätfas RätVen i kulan, undantagande under parnings-
tiden och dä han har ungar eller blir dit jagad j eljest

uppehåller han sig hellre i täta busksnår, i högt gräs,
i säd o. d. Ofta trätTas han liggande utsträckt i solske-

net (som han mycket tycker om) på en trädstam eller

sten. Han klättrar äfven på lutande eller skråfliga träd,

för att rädda sig, då han af hundar blir eftersatt. —
Då han är ostörd, ligger han merendels stilla om da-

gen, och blott om natten är han för sitt underhåll i

rörelse.

Dess vanliga läte, som ofta höres om hösten och

vintren, är ett kort skällande, hvarpå följer ett star-

kare ljud, nästan likt skriket af en påfågel Yid vä-

derskifte jemrar han sig gräsligt och då han blir ond

morrar han.

Räfven har blifvit namnkunnig för sin slughet, list

och falskhet. Att han eger dessa egenskaper, och det

i hög grad, derom har Jägaren ofta tillfälle att öfvertyga

sigj men man har likväl allt för mycket Öfverdrifvit be-

rättelserna om dem. Jemf. Tidskr. för Jägare \—3

Banden.

Födoämnen: Dessa utgöras isynnerhet af lefvande

djur, så väl mindre däggdjur som foglar: unga rådjur,

lamip, harar, tjädrar, orrar, hjerpar, skogs-ripor och

småfogel. Också fångar han råttor, mullvadar, lemmin-

gar m. m. och går äfven på åtel. Igelkotten lärer ut-

göra en särdeles läckerhet för honom, och då denna,
för att rädda sig, rullar sig samman till ett åt alla si-

dor taggigt klot, så förstår räfven långt bättre än hun-

*) Man har iifvcn sett honom para sig under bar him-

mel, midt på ljusa dagen.
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den alt utsträcka ock ihjälbiia honom. Jemf. hvad der-

om blifvit yttrad t sid. 96 och 97.

Humle- och vespe-bon uj)pgTäfver han och för-

tär honingen eller larverne. d skogsbäckarne fångar
han kräflor^ grodor^, vattenödlor och fiskar. I nödfall

griper han till musslor^ gräshoppor, daggmaskar m. m.

Vid landlgärdar och torp anställer han stundom stora

nederlag bland höns, gäss och andra tamfoglar. Han
mördar då så många han finner och bär derpå en ef-

ter annan ut i något närbeläget snår, hvarifrån han se-

dan transporterar dem till sitt bo. Under denna färd,
biter han gåsen vid hufvudet och kastar kroppen öfver

ryggen.
— Efter fogclägg är han mycket begärlig och

uppsöker dem derföre, så väl på marken, som i lägre
buskar.

Räfven har en utomordentligt fin lukt, hvilken är

honom högst nyttig då han jagar. Liksom stöfvare-

hunden, uppsöker han nästan endast med näsan sitt

rof. jMäiker han något sådant i grannskapet, så kry-

per han sakta och försigtigt mot vinden
,

tills han kom-
mer det nog nära, för att med hastigt språng gripa
det. — För harar, så väl unga som gamla, är han

ganska skadlig, och då flera räfvar vistas i en trakt,
utöda de snart alla harar der finnas. — Det säges att

den sluge Räfven, af fruktan att blifva upptäckt, aldrig

jagar i grannskapet af sitt bo: men detta har ofta si-

na undantag.
— I boet och utanför det träfl^ar man

vanligen skeletterne och benen af de djur han mördat.

Fortplantning: Könen lefva ensamma under hela

året, undantagande parningstiden. De para sig i slutet

af Januari och isynnerhet i Februari, då merendels fle-

ra hannar följa honan. Denna går drägtig nära 9 vec-

kor, hvarefter hon föder, vanligen i början af Maj *),
5—6 ungar på en mjuk bädd af mossa och hår. Un-

*) Från Mars till slutet af Maj finner man Räf-ungar.
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garne äro blinda under de första 11 dagarna. Om
Räfhonan märker att hennes bo är upptäckt, så bär

hon, under följande natt, sina ungar derifrån. — Då

de äro en månad gamla, föras de af modren ur boet

och finnas då ofta lekande vid dess ingång. De gamla

bära då till dem lefvande djur och foglar för att tidigt

vänja dem att mörda. Äfven föda de dem med fogel-

ägg o. d. I tredje månaden följa de redan modren

ut på fältet, för alt jaga. Vid sommarens slut drifva

de gamle dem ifrån sig, och de uppsöka eller gräfva

sig då en egen kula. Man kan tämja dem^ men de

förlora sällan fullkomligt sin vildhet. Likväl har man

exempel på, alt en tam räf visat sin egare nästan sam-

ma tillgifvenhet som en hund.

Anmärkn.: Man liar nekat atl Räfven parar sig med hunden,
derföre att sådane försök ej alltid velat lyckas. Genom
säker uppgift känner jag dock att en hund

,
som l)lifvit

hetsad på en Räihona, parat sig med henne i egarens

åsyn. Äfven vet man genom erfarenhet, att Jlan-Stöf-

vare ej drifva på spåren af en löpsk Räihona,- utan för-
'

hålla sig liksom då de vädra spåren efter en löpsk Tik,

nemligen kasta sin urin pä l)uskar, stenar och dylikt, der

hon framgått. En Stöfvare-tik deremot drifver Rälhonan

äfven under parningstiden.
— Pallas (i Nordischc Bey-

träge I. s. 454.) uppger exempel pä, att af nämnde par-

ning hlifvit fruktbara ungar, och jag har en gäng sett en

Stöfvare, som, efter egarens försäkran, var en bastard

af Räf och Hynda.

Jagt och fångst*): Som Räfven är ett af de all-

männaste och för landtmannen skadligaste rofdjur, liar

man uppfunnit en mängd medel att uirola honörn, el-

ler åtminstone alt minska dess antal
^

och som dess

vinterfäll leminar ett temligen dyrbart pelsverk, söker

man äfven för vinstens skull, att bemäkliga sig honom.

*) En hufvudsaklig Afliandling i detta ämne är: Rdf-

jagt, af G. U. Ekström. Tidskr. för Jäg. 3. sid. 897.
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De hos oss mest brukliga sätt att jaga eller fånga räf-

ven äro följande : JMan söker honom med Stöfvare i

skogiga och bergiga marker. TräfTas han ej der, eller

om han, efter att länge hafva blifvit förföljd, tager sin

tilltlygt till kulan
5
så uppsöker man denna och efterser

på den lösa jord, som merendels ligger utanför ingån-

garne, om han ingått. Märiier jägaren att räfven gått

in — hvilket merendels sker, antingen då hundarne

helt oförmodadt Öfverraska honom i grannskapet af sitt

bo, och haii icke ser sig utväg, att hastigt nog kom-
ma undan, eller också då de länge förföljt honom, så

att han blifvit bra trött —
,

så kallar jägaren hundar-

ne till sig och ställer sig på håll från ingången. Om
Räfven icke varit länge eftersatt, förr än han inja-

gades, och således icke varit trött, så lemnar han

åter kulan, så snart han märker att allt är stilla i dess

grannskap, och kan då lätt fällas af Jägaren. Lemnar

han icke af sig sjelf kulan, så insläpper man deri en

eller flera Taxhundar, eller, i brist deraf, Stöfvare för

att utdrifva honom*). Det händer då ej sällan, att

han drager sig tillbaka ned i den djupaste hålan, der

hundarne icke komma åt honom. ]\Jan kan i detta fall

använda en af de följande metoder, för att bemägtiga

sig honom: Om kulan icke är allt för djup eller går

in under en bergshäll, så kan man utgrälva honom
,

sedan man förut med stenar tillstängt alla ingångarne.

Befinnes detta sätt allt för besvärligt eller omöjligt, så

kan man röka ut honom. Denna metod synes likväl

grymmare än de andra. Man tilltäpper alla Öppnin-

garne, utom en enda, som ligger mot vinden. I den-

na lägger man linneklutar, som äro doppade i smält

svafvel, påtänder dem, kastar derpå löf och annat som

ger en stark rök, hvilken vinden drifver in i kulan.

*) Tyska Jägare sätta då nät vid ingången af de mest

begagnade rören
;
men detta brukas sällan eller aldrig hos oss.

Skandin:s Duggdjur. 17
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Då den är full med rök, tilltäppes äfven denna öpp-

ning. Följande dagen, då man öppnar kulan, finner

man vanligen Räfven död nära utgången i ett af rören.— Ett säkert sätt att fånga en Räf
,
som man vet va-

ra inne i kulan, är följande: man tillstänger med ste-

nar alla öppningarne utom en enda, och för -denna

sätter man en Holk. Denna holk göres likasom den

hvilken användes för Grciflingen (sid. '189). Den be-

står af fyra hopslagna bräden, af cirka 24- alnars längd
och 7—8 tums bredd. För främre ändan af holken,

gör man ett korsgaller af två spikar eller tjocka jern-

trådar, genom hvilket dagen lyser in. Vid bakre än-

dan är en fallucka uppgillrad. Då Räfven vill gå ut

ur kulan, kommer han in i holken och fäller luckan

ned bakom sig.

Afven brukar Tt\Q.n att fånga Räfvar i Räfgrop.

Denna måste inuti vara klädd med bräder, att ej Räf-

ven må kunna gräfva sig ut. Till formen är Räfgro-

pen rund och stor som en mycket vid brunn. Midt

uti denna sättes en påle, som räcker
4-

aln Öfver bräd-

darne. På denna bindes en lefvande anka medelst en

snara, som lägges kring ryggen under vingarna. Från

bräddarne till pålen läggas spön, hvilka tuimt betäckas

med långhalm, och denna beströs med myrslack eller snö.

Om vintren skjutes Räfven på Klappjagt. Afven

inrättar man. en Skoltkoja , och på skotthåll derifrån
,

lägger man en åtek Bäst är, att lägga åteln på håll

utanför ett fästall e. d.
, ty skott-skjulet eller kojan

närmar Räfven sig icke gerna, emedan han vädrar

menniskor.

Att Räfungar kunna skjutas för lock, har Hr Gr.

WiNBEiiG visat i Tidskr. för Jägare 1832 sid. 304. —
Räf fångas med Tana eller liäf-klipa i åtskilliga nord-

liga trakter. Ungefär % alnar från' marken afsågas ett

träd och stubben tillskärpes från två sidor
j

i den tun-

na eggen göras två djupa hak, som afsmalna nedåt.
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Af de tre spetsarna som uppkomma utom och mellan

haken
^
bör den mellersta vara högst. På denna fästes

en köttbit, ett katthufvud eller dylikt. Dä Räfven hop-

par upp åt stubben för att taga betet, fastnar han med
en eller begge frainfötterna och blir liängande. Se

Nordholm p. a. -st. — Tidskr. för Jäg. 76, t. 3. f. 5.

Profess. Keilhau berättar i sin Reise p, 10, att'

man på etl ställe i Ostfinmarken nära Wardö fångar

icke få räfvar, röda och hvila, genom att jaga dem
utför bråddJLipen.

Af alla medel att fånga Räf, torde Räfsaxen va-

ra det säkraste och mest lönande, då hon rätt använ-

des
5
men dertill fordras både kännedom och egen lång-

varig handläggning. IMan har neml vissa reglor att

iakttaga vid valet af Räfsaxar, vid deras vUtring och

utläggning ,
vid ställbrockens fas/bindning, släpet m. m.

Till Räfsax bör väljas fint segt jcrn, hvilket mera säl-

lan springer sönder, om saxen tom slår tillsammans i

stark frost. Byglarne böra vara så höga att, då sa-

xen utspännes, bildar hon en tvär oval. Då hon spän-
nes på ett golf, bör hon ligga horisontelt, och icke

med den ena byglen högre än den andra. Hon bör

slå starkt sammans.

På Vittringen, hvarmed Saxen smörjes, har man
olika beskrifningar hos olika författare. Den, som jag

med säkerhet vet vara med största fördel använd, är

den som Hr De la Mule uppger i sin lilla Afkandling
om Räfsaxar, der man tillika får lära allt hvad man be-

höfver känna om Räf-fångst med sax. Denna afiiand-

ling kan jag derföre med tillförlitlighet rekommendera

hos hvarje Jägare *).

Herr De la jMlle tager till vittring följande: Ett

*) Titeln är: Tillförlilelig Undervisning huru Räfvar
och Vargar kunna fångas med så liallade Räf-Saxar. Af

Gapitaine C. J. De la Mule. Stockholm 1787. 20 sid. i 8:0.

17»
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hälft qvarter stora svarta enbär stötas i mässingsmor-
tel

^
litet åt gången^ så att kärnorna blifva väl krossa-

de. Sedan lägger man i en glaserad panna ett hälft

skålpund gåsister eller osaltadt smörj när detta är

smält, slår man de krossade enbären uti och låter det

på sakta eld koka o a S minuter
j
dock så, att flottet

icke blir brunt. Sedan silar och pressar man allt flot-

tet väl ifrån bären genom ett rent~ linnekläde, uti en

glasburk, som Öfverbindes och förvaras i ett kallt rum,
till bruk under 4—o veckor. — Äfven uppger Hr De

LA Mlle flera slags vittringj
men denna, som är den

simplaste, torde vara den bästa.

Brockarne tillagas på följande sätt: Surt rågbröd

skares i tärningar, stora som hasselnötter, hvilka stekas

i smör, saltadt eller osaltadt, i gåsister eller svinfett.

När de äro något flottdragne och litet bruna, så läg-

ger man, på ett stop brockar, ett godt rågadt sked-

blad af smått skuren hvitlök och låter dem dermed

stekas
5

men icke så länge, att löken blir brun, ty då

är den mesta lukten borta. Sedan de äro tagna från

elden och lagde på ett tenn- eller stenfat, gnuggar man

derpå ett stycke kamfert, stort som tvenne ärter, samt.

rör dem om, så att alla få deraf lukt. — Till Släp

är en Katt bäst. Man steker honom med hull och hår

på en eldbrasa, bortsopar de svedda håren och ste-

ker honom å nyo, tills skinnet på flera ställen spricker.— Afven kan man härtill nyttja Räfkroppen, sedan

skinnet är aftaget, och han blifvit späckad med hvitlök

och stekt. — Somliga anse det Öfverflödigt att nyttja

Släp; stundom torde det dock behöfvas. Der man

drager Släpet, kastar man en Broek hvart 100:desteg.
Sedan Räfsaxen är med vittringen bestruken, samt

uppspänd och broeken fastbunden i öglan, så utlägges

hon på ett passande ställe. Om marken är bar ska-

res med knif en fåra for hvardera bågen, så att saxen

kommer att ligga jemnt med marken
j

är marken snö-
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täckt
j göres denna fara med handen två finger djup.

-Derpå strös myrstack^ hvarefter saxen lägges. På den-

na strös åter mvrstack, så att hon blir alldeles dold.

Finnes snö^ så strös deraf tunnt Öfver myrstacken.
—

Den bästa tiden att fånga Räfvar i sax, är från Mår-
tensmessa till dess parningstiden infallerj ty så länge
denna räcker, gå de ej i sax.

Jemf. vidare Om Räf-fångst Tidskr. för Jägare
sidan 44.

Nytta och skada: Utom den nytta som Räfven gör

genom att utrota skadliga råttarter, leramingar, mullva-

der m. m., gagnar han isynnerhet efter döden, genom
silt skinn. Detta nyttjas till vinterplagg, såsom pelsar,

uppslag, mössor, mufifar, slädfällar ra. m. Härtill du-

ga dock endast skinn af de Räfvar, som fås vinterti-

den, från medlet af November till medlet af Februari.— Ett vackert Räfskinn betalas hos oss med 5—6

R:dr .B:co. Ärligen föryttras en betydlig mängd deraf

från begge Riken *).
— Fettet säges äfven användas

med nytta ,
att dermed bestryka unga trädstammar t.

e. i trädgårdar, för att om vintren afhälla hararna från

att afgnaga barken. Dcrtill kan dock äfven annat fett

och fläsk begagnas. Den skada räfven gör, ser man
under artiklen Födoämnen. Han är ofta skabbig om
sommaren, och det säges att om en häst kommer att

lägga sig der en skabbig räf legat, så blir han smittad.

Fjällräf (Canis Lagopiis Lin.)

Artm. Öronen afrundade, utsidans äfven som underbe-

nens färg lika ryggens; fotsulorna starkt ludna.

Synonymi: Canis Lagopus Lin. Syst. Na t. 1. p. 59.'— n.

6. — Faun. Sv. p. 4. n. 8. — Retz. Faun. p. 15. —
Fabric. Faun. Groenl. p. 19. — Pall. Zoogr. Rosso-Asiat.

*) Pä Pontoppidans tid såldes, blott från Bergen, årligen kring
4000 st. Räfskinn, hvaribland likväl äfven räknas Fjällräfvens.
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1. p. 51. — Isatts BuFF. Hist. Nat. XIII. p. 272. —
8:vo XXVII. p. 62. — Arclic Fox Pen. Quadr. \. p.

238. t. 29. f. 1. — Sleinfochs Schreb. SUugth. III. p.

362. f. 93. — Lei>echin Reis. 3. pag. 218. tab. 6. —
FjceJd-Räve Fab. N. Kjöbenh. Hand. lil. p. 423. — Der

Schneefiichs Thienem. SSaliirhist. Beinerhingen I. p. 1.— T.LES. Acta Leopold. XI. p. 381. — Fjdll-räf ^iiss.

Illum. Fig:r H. ] och 12 med figurer. Sv. Fjäll-räf ,

Fjällraclia; Norr. Fjeld-racka, WestraNorr. ilia-racÄa;

Lapp. Njal; Fin. ISauli.

Beshrifning: Längden \ fot 11 tum, till 2 fotj

svansen kring I fot. — 1 f. 2 t. Hufvudet 6 tum
j

Öronen 24- t. höjden öfver bogarna kring 1 fot, —
/ viiiterdrägt: märkbart mindre än Skogsräfcen ; nosen

är också något mindre lång och mindre spetsig^ morr-

håren hvita^ öronen^ mindre långa, och mindre utstå-

ende ur fallen^ äro afrundade och starkt ludna^ dock

inuti i midten nästan bara. Nästibl^en bar, svarL Klor-

na bleka
; på framfötterna hojjlryckta långa krökta och

temligen spetsiga. Fotsulorna helt ludna af täta mjuka
hår. Håren på fötter, ben och nos tilllryckfaj

för Öfrigt

är fallen yfvig och rik. Hela hårbeklädnaden snöhvit.

Denna täta och yfviga vinterfäll aflägges fram på
sommaren. I scdnare hälften af Juni är den los, och

affaller eller upplyftes lätt med handen (på ett skjutet

exemplar) då derunder befinnes, långs ryggen, en kort-

hårig gråsvart sommarfäll. Fällningen börjar på nosen,
hufvudet och ryggen och fortsattes nedåt utsidan af

bakbenen och frambenen. Fotsulornas hår äro slitna

så att trampknölarna äro bara. — I början af Juli^ har

fällningen så framskridit, att de hvita långa vinterhåren

blott finnas på sidor och underdelar af hals och kropp,

samt bakpå låren -och hela svansen. Alla andra delar

äro svartgrå. Fällningen fortfar så att den i slutet af

Juli är helt och hållet svartaktig, med hvitaktiga stic-

kelhår på hufvud och nos. Hela fallen är fin och

uUik.
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Mot vintren får han åter sin rika hvita drägt^ och

som det synes är det sommardrägten^ som mot vintren

utblekes och troligen blir än tätare
5 ty på hösten (i

September) är han långs ryggen, på bogarna, utsidan

af skenklarna och benen mörkt gråblåj öronen utvän-

digt af ryggens fäi-g och kantade med hvitt. Ögon-
kretsen och sidorna af näsan hvita. Halsens sidor samt

undra kroppsdelarna och Öfverbenen invändigt hvita,

hvilken färg uppåt sidorna stöter i gult. Svansen med
sträfva och temligen långa hår, ofvan mörkt gråblack

med hvita stickelhär, under hvit. (lllum, Fig. pl. 28).

Exempl pä Mus. i Lund.

Sednare på hösten, i början af Oktober, är fallen

längre och icke mer krusig 5
den hvita färgen har till--

tagit och blifvit renare: hela svansen är hvit: benen

nedtill hvita. Ofra kroppsdelarna, bogarna och skenk-

larna blekt gråblå. . Mus. i Lund.

An sednare på hösten äro dessa Öfra kroppsde-
lar ännu blekare och slutligen rent hvita. Mus. i Lund.

Äfven denna art

Varierar tillfälligtvis : i vinterdrägt : 1 ) Blå Fjäll^

räf: Blågrå eller rättare mörkt brungrå, alla Öfra kropps-

delar beströdda med hvita hårsj)etsar. Bottenullen vac-

kert askeblå. Exempl. pä Mus. i Lund.

Skjuten i Skåne d. I i December, ej långt från

Lund. En nästan Uka erhölls i Stockholm: lllum. Fig.r

i. pL 6.

2) Mörkbrun Fjällräf, på liufvud, rygg och Öron

med gulgrå anstrykning, som är blekast på hufvud och

Öron. Svansen af ryggens färg med en svart fläck öf-

ver roten. Skjuten i Jemtland, likaledes i December.

Mus. i Lund fr. Prof. Suxdevall.

Vistelseort och lefnadssätt: Fjällräfven förekommer

i de nordligaste delarna af den gamla och nya verlden:

Grönland, Island, Siberien, norra Amerika, Kamt-

schatkaj och på snöfälten kring Spitsbergen trätTas han,
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enligt Parry *), ända upp mot 80:de nordliga bredd-

graden. På Skandinavien finnes han på alla snötjäll.

Hans stamhåll rätta sig nemligen icke så mycket efter den

geografiska bredden, som fastmera efter grannskapet af

snölinien. Således förekommer han på de högsta snö-

fjällen, äfven i det sydvestra Norrige^ och på Spits-

bergen, der snölinien går ned mot hafsytan, har han

sitt tillhåll i de lägre trakterna. Denna djurart, liksom

de flesta andra, anställer stundom utvandringar i mas-

sa från sin hemort. Så berättar Pallas att i jMangosei

var exporten af fjällräfskinn i vanliga år kring 40,000

stycken j
men om en migration till annor ort inträffat upp-

gick antalet af exporterade skinn knappt till 3000. Detta

inträflade under vintren t-ttI- Äfven hos oss i Skandina-

vien inträffa då och då dylika vandringar af fjällräfven.

Under vintren och den påföljande våren 1832 egde så-

dana fjällräfs-ströftåg rum från snöfjällen, och sträckte

sig i sydlig rigtning öfver hela mellersta och södra de-

len af halfön. De började visa sig här i Skåne ut mot

våren i 3!ars månad och oaktadt ett temligen stort an-

tal efter hand dödades, visade sig dock andra under

hela sommaren, hösten och påföljande vintren. Att

kring 40—öO blifvit i skilda trakter af landet skjutna,

känner man^ och säkert har ett ännu större antal blif-

vit dödadt, hvarom inga underrättelser erhållits. Det

märkvärdigaste af allt synes vara, att de ströfvat ända

ned till Skånes sydligaste spets Ska?iörs Ljung ^ der

- flera stycken längre tid uppehöllo sig i trakten af Fal-

sterbo och Skanör, och gjorde stor skada på gäss och lam.

Slullisen blefvo de dödade. Afven vid Limhamn, Barsebeck,

Landskrona o. s. v. samt på Östra kusten vid Nöbbelöf, Cim-

brishamn, Christianstad, haf\a Fjällräfvar visat sig och blifvit

dödade. Vid hvilken tid utvandringen från fjällen skett,

*) Narrative of an Atempt to reach the north Pole. Lon-

don <828.
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känner man lika litet som' dess anledning. Ehuru vi

ej fått underrättelse om någon fjäll-lemrael-vandring ,

är möjligt att en rörelse i massa bland dessa djur egt

rum i någon bergstrakt, och att denna rörelse haft en

sydlig rigtning, samt derigenom gifvit första anlednin-

gen och rigtningen åt fjällräfvarnas ströftåg, som
,

en

gång börjadt, blifvit småningom fortsatt till dess hafvet

eller andra vatten lagt hinder i dess väg. På de lle-

sla ställen, der man varseblef dem, såg man två eller

flere tillsamman. Att begge könen utvandrat, derom
hade jag tillfälle att Öfvertyga migj men ingenstädes i

det södra eller mellersta Sverige märkte man att de

ynglade 5
och de honor jag öppnade under olika årsti-

der, voro alla gallhonorj ingen enda hade under året

varit drägtig eller gifvit di. De som ertappades här i

Skåne, träffades merendels på fälten eller i brynet af

buskmark
,
der de om dagarna dolde sig uti jordvallar,

gärdesgårdar, sandbackar m. m. hvarifrån de, mest i

skymningen, smögo sig fram och anställde nederlag
bhnd vilda och tama smådjur och foglar. Äfven år

1841, synes en dylik utvandring af fjällräfvar i större

antal hafva egt rum
5 ty äfven då, från slutet af JMars

månad och under' hela året, skötos eller fångades åt-

skilliga exemplar i södra och mellersta Sverige. Dess-

utom har nästan hvarje vinter ett eller annat exemplar
deraf blifvit skjutet i Rikets sydligare trakter.

1 sin egentliga hembygd i fjälltrakterna af halfön,

väljer han oftast de högsta fjällen långt från menniskors

boningar, till sitt stamhåll, och träfTas der, t. ex. bland

Haukli-fjällen i sydvestra Norrige, fläcktals temligen tal-

rikt. I sidorne af grushögar eller småstens-kullar, gräf-
ver han sig hålor, djupt in under berget. Stundom

väljer han äfven en bergsklyfta till boning.
— Han är

på långt när icke så rädd eller försigtig som den van-

liga Räfven. Ofta sitter han utanför öppningen af sin

kula, och skäller eller gläfsar nästan som en hund, då
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man på något afstånd går der förbi. Går man närmare,

kryper han in och tiger, men kommer åter ut och

skäller då man aflägsnar sig. Härigenom är han ofta

förhatlig för Renskytten, som smyger sig krypande bland

stenblocken för att komma inom skotthåll^ ty Renen blir

uppmärksam genom skallet, märker sin fara och flyr.

I lynne och lefnadssält skiljer sig Fjällräfven märk-

bart från Skogsräfven. Han har nemligen hvarken dess

list, eller dess snabbhet. Såsom mindre försiglig och'

mindre rädd, är han derföre mycket lättare att komma
ät. Han konwiier under vintertiden, då mycket snö

.fallit i
fjällen, ofta ned till gärdarne i dalbygderna, och

visar då föga skygghet. Vid de föror med fisk, sill

o. d., som vintertiden gå Öfver fjälltrakter från Trond-

hjem till Röras, Herjedalen o. a. st., infinner sig ofta

Fjällräfven, ditlockad genom lukten af fisk, och är tem-

ligen närgången. Då man kastar något ut, är han ge-
nast tillreds och tager det. — I Skåne har man stun-

dom anmärkt, vid dem som här blifvit fällda, att de

vid Jägarens annalkande
,

stått helt stilla och betraktat

honom, tills de stupat, .
då deremot den vanliga Räf-

ven , vid Jägarens åsyn , antingen tager tlykten ,
eller

också trycker sig för att vara dold. — Fjällräfven skäl-

ler nästan som en Hund, och äfven tjuter han stundom.

Han stinker icke så starkt som den Allmänna Räfven.
Födoämnen: FjäUräfvens föda består isynnerhet

af de djur och foglar, som bebo fjällen, t. ex. fjäll-

råttor, harar, fjällripor, myrpipare, fjällpipare m. m.,
samt åtskilliga slogs .

vattenfoglar, jemte deras ägg och

ungar. A (Ven skall han i fjällvattnen fånga fisk, gro-
dor (Råna temporaria) *), och musslor. Endast i hun-

gersnöd griper han till åtel.

Fortplantning: Parningstiden säges infalla i Mars

och början af April, samt vara två eller tre veckor.

*) Denna finnes i vattnen högt upp på fjällen.
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Honan går drägtig kring 9 veckor^ hvarefter hon föder^

kring medlet af Juni^ 4—6 ungar, hvilka hon daggar

några veckor och för dem sedan (i medlet af Augusti)
ut med sig, för att sjelfve jaga,

Uiigarne äro i början smutsigt grå. IMot vintrens

annalkande ljusna de, först på de undre delarne (lik-

som Haren) ,
och den hvita färgen uppstiger smånin-

gom åt sidorne, så att de, i medlet af Oktober, äro

hvita med ett grått streck åt ryggen och ett dylikt Öf-

ver skulderbladet. Småningom blifva de helt hvita, äf-

ven under första vintren.

Om man tager ungar ur boet, kunna de lätt tämjas.

Jagt och fångst: Såsom mindre skygg och mindre

slug, fälles Fjällräfven lättare än den vanliga Räfven.

Han skjutes eller tages i sax, och Lapparne döda år-

ligen ett stort antal.

ISijtta och skada: Den skada han gör, ser man
af dess födoämnen. Han är för menniskan långt min-

dre skadlig, än den allmänna Räfven, emedan de ne-

derlag han anställer bland vilda djur och foglar, mer-

endels inskränka sig inom fjälltrakterne. Han gagnar,

genom att minska antalet af den skadliga fjäll-Lemmeln.

Dess skinn nyttjas till foder och säljes årligen i stor

mängd af Lapparne, isynnerhet till de Köpmän som
bebo kusterne af Nordlanden och Finnmarken

,
hvilka

åter afyttra dem till utländska Handlande. De hvita

värderas föga 5
de blå betalas med 8— 12 R:dr B:ko

och nyttjas till brämar^ palantiner, kragar och annat

foderverk.
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Ordningen: Skäldjur (Phocacea.)

Tänder: Framtänderna 6 ofvan och 4 nedan, eller 4

ofvan och 2 nedan^] ; hörntänderna höga kägel-

formiga, antingen dolda af läpparna ,
eller de öfra

vfgörande langa nr munnen nedhängande befar;

kindtänderna oftast ^Z^**J, hos ett slägte ^Z^ ,

alltid blott af ett slag ,
sakna rofland och knöl-

tänder.

Underkäksfästet: en tvärliggande vals, fästad i en rän-

na under roten af tinningsbenefs kindutskott.

Benen: fjra korta, danade för att simma, kumia ej

bära kroppen; hos Skälarna mycket korta^ de

främre riglade ät sidorna, de bakre bakat; hos

Hvalrossen nugot längre, kunna böjas under krop-

pen. Tärna 5, omslutna af simmhud och väpnade
med klor.

Kroppen oformlig eller spolformig och mer eller mindre

nedtryckt ,
samt täckt med här. Svansen mycket

kort. Alla Skandinaviska arter sakna utöron.

Skäldjuren stå närmast Rofdjuren^ med hvilka de

hafva flera kännetecken gemensamma: hjernskålen lika

stor eller större än ansigtetj underkäksfästet en tvär-

liggande cylinder^ kindbågarna uppåt böjda j
hörntän-

*) Äfven Hvalrossen har ursprungligt detta antiti, men
hos honom utvecklas sällan de tvä mellersta ofvan och aklrig
de tvä framtänderna nedan.

*) Någon gäng, men sällan, träffas den abnormiteten att

der sitter en liten 6:te kindtand innanför de vaqliga i endera

eller be^ge sidorna af ena käken. I ett ungt exemplar af

Jlalich. grypus ,
här pä Museum, sitter en sädan 6;te kind-

tand i ena sidan af öfverkäken; hos ett Cranium af Phoca
annellata frän Ladoga-sjön finnes en på hvardera sidan of-

van. — Ett cranium med samma abnormitet ligger på Mu-
seum i Paris, och O. Fabricils fann en 6. te kindtand i ena

sidan af underkäken hos Cystoph. cristata. NatAirhist. Selsk.

Skrivt. 2. s. 428,
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derna höga och kägelformiga 5 hjerntältet af ben
5

örals

bentnimrna vanligen stor och utstående m, m. Men
de skiljas genom de ofvan angifna kännetecknen, isyn-
nerhet derigenom att alla kindtänderna äro lika, och

att ögonhålen och tinninggropen utgöra en enda för-

djupning, ulan spår till gräns mellan dem.

Äfven i Öfriga skelettet iiafva de den största lik-

het med Rofdjuren, och likasom dessa sakna de nyc-
kelben

5
men de skiljas från dem derigenom att ^/rj^Wer-

Ä/ttt/ÉJf är halfmånformigt 5
ö[verarmbenet kort, S-formigt,

kortare än skulderkladet^ lärbenet mycket kort med
trochanter vida högre än hufvudetj tummen och dess

metacarpus störst
5

bäcknet mycket långdraget, så att

foramen obturatorium är aflångt och vida längre än

symphysis pubis ; Os ilium framtill starkt utböjdt.

Ögonen stora, temligen plalt-konvexa, med pupil-
len aflång eller oval i horisontel rigtning. ÖrÖppningen

mycket trång. Näsborrarna kunna starkt utvidgas då

djuret är Öfver vattnet, men hopdragas till en for vatt-

net ogenomtränglig springa, då djuret dykar^ tungan i

spetsen klufven^ magen enkel och aflång 5
tarmkanalen

lång, stundom ganska lång, blindtarmen kort.

De flesta, om ej alla, förete den egenheten att

de födas med fulla antalet af tänder. Jag har aldrig

hos någon europeisk art funnit spår till
tandvexling^

men hos en unge (förmodligen ett ofödt foster) af

Otaria *J finnes bland framtänderna både mjölktän-
der och permanenta tänder. Detta och följande fak-

tum har gjort det för mig högst sannolikt, att tand-

ymsningen has dessa djur för sig går redan i moder-
lifvet. Man känner nemligen att ungarna af de egent-

liga Skålarna {^Phoca och Halichoerus) äro täckta med
en hvitgul eller grå ull, hvilken beklädnad åtminstone

*) Just samma exemplar som utgör originalet till Buffons

peiit phoque ,
och som förvaras i Pariser-Museum.
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hos en art (Phoca vUuUnaJ fälles före födseln och re-

dan i moderlifvet (Jemf. W. v. Wright Skandin. Na-

turforsk. Förhandk 18i2 sid. G47). Sonn analogt fe-

nomen kan tilläggas^ att Hvalens foster fäller tänder i

moderlifvet. , .

Som Skäldjuren blifvit ämnade hufvudsakligast att

simma, hafva de fått en för detta lefnadssätt mest

passande kroppsform : kroppen är långsträckt näsfan

spolformig, d. v. s. trind och ät begge ändarna af-

smalnande^ benen korta, simfötter
^

hufvudet mer eller

mindre nedtrycict^ håren, med hvilka hela kroppen är

betäckt, äro korta styfva och, då han är i vattnet,

alltid tryckta till huden. Lagda under mikroskop visa

de sig vara, likasom hos alla vattendjur, platta. Morr-

håren grofva och plattryckta.

Äfven i afseende på skaplynne och föi-måga att

mottaga dressering stå Phocacéerna närmast Rofdjuren^
och hvad de egentliga Skålarna beträffar, äro de nära

nog lika läraktiga och blifva lika tama och tillgifna som
hunden. De följa sin herre simmande då han seglar

i båt, och stiga., upp och hålla vakt i båten då han

aflägsnar sig-,
de fiska åt sig sjelfva och åt honom

j
de

äro lekkära, mottaga och gifva karesser o. s. v. (En
stor del hithörande fakta finnas samlade i v. B^rs lär-

da afhandling om Hcalrossen *).

Skäldjurens egentliga stamhåll är hafvet och dess

skärgårdar. De förekomma i största mängd i begge

polarhafven och i de haf som tillgränsa dessa. Några
arter gå upp i floderna, som de följa upp till insjöar-

na, ur hvilka de sedan ej finna ut. I Europa före-

komma Skalar i Saimen och Ladoga-sjön 5
i Asien träf-

fas de i Kaspiska- Aral- och Baikals-sjön, samt i Au-
stralien i Maquarietloden på Nya Holland. I Skandina-

vien träffas de icke i någon insjö, men det synes ej

*) Anatomische u. Zoologische Unlersuchungen iiber

das Wallross. p. 52—75.
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osannolikt att de fordom funnits i Wenern *). I alla

haf och skärgårdar som omgifva Skandinaviska halfön

förekomma de mer eller mindre talrikt: i Östersjön,

Sundet, Kategat, Nordsjön och Ishafvetj men alla ar-

ter som förekomma i Ishafvet gå icke in i Östersjön.

De flesta Skaldjur lefva merendels trupp vis eller

i hjordar af flera tjog eller flera hundrade, och hvarje
art häller sig vanligen derunder särskilt sammans. De
som mest slå sig samman skarvis äro Grönlandsskäleii,

Grå Hafsskälen , Bläskäleii och Ilvalrossen ; de som
minst förekomma i flock äro Spräckliga Skälen och

Elnglade Skälen.

Skäldjurens föda består hufvud sakligast af fisk,

krustacéer och mollusker. En ung Pkoca vituUna, som

jag åtskilliga gånger haft tillfälle att iakttaga, syntes

isynnerhet tycka om sill
5
äfven slukade han ål, tång-

lake m. m. men efter simpa, torsk och flundra var

han mindre begärlig. Då dessa djur ofta uppsnappa
sitt rof från hafsbottnen, så händer att de derjemte
sluka smärre kiselstenarj dessa stanna qvar i magen,
af det skäl att nedre magmunnen är mycket trång.

Man finner derföre stundom en mängd kiselstenar i
^

magen hos de skäldjur man öppnar. Sådana har jag

sett hos Grönlands-skälen (_1836)^ och i Bechey's Vo-

gage of discovery sid. 56 omtalas, vid beskrifningen af

slagna Hvalrossar, att i åtskilliga af dem funnos runda

granitkislar, större än valnötter, och i en af dem räk-

nades 22 sådana.

*) I början af 1 700-talet fanns ett Hvalskelett nära

Vänga i Vestergötland. Det skulle derföre ingalunda förvåna
oss om man i någon kusttrakt af Venern funne Skälskeletter.

Det vore icke mer besynnerligt än att man finner Ostron-
bankar i brinkarna vid Göta elf och hafssnäckor vid vikarna
af nämnde insjö på Dahl. Men sedan" landet höjt sig så att

Trollhättefallen uppkommit, ha Skalar än mindre än Lax kun-
nat deri uppstiga från hafvet.



27^ SKALD JU U.

Då Skäldjuren simma
, begagna de sig af bakföt-

terna som simmfenor, och framfötterna ligga tryckta
till kroppen j

utom då de vända sig åt ena sidan, då

framfoten begagnas som åra. På samma sätt simma
Grodorna. Skälen simmar oftast med buksidan nedåt,
men äfven stundom med buksidan uppåtvänd, och i

denna ställning slukar han ofta sitt rof, liksom Hajen.
Han skjuter fram med otrolig fart, så att i klart vat-

ten blott en strimma skönjes, der han framfar. Också

ser man honom ofta, efter en kort stund uppkomma
långt ifrån det ställe, der han sänkte sig ned. Han
måste nemligen som oftast upp för alt hemta luft *).

Då Skäldjuren uppstiga på land eller is och vilja

der framskrida, sker deras ställtlyttning icke på det

sätt, att de, i likhet med alla andra Däggdjur, som gå

på landet, stödja kroppen på 2:ne ben under det de

framflytta de två andra, utan derigenom att de, nästan

i likhet med somliga larver, stödja på en del af krop-

pen, under det de framkasta eller framsläpa den an-

dra**]. Rörelsen sker hos Skälen på det sätt att han,
så mycket han förmår, söker lyfta upp framdelen af

kroppen och kasta den fram, hvarvid han slår de bå-

da utåtvända korta och breda framlabharna mot mar-

ken
j

derefter stödjer han på dem och bröstet och

framdrager kroppens bakdel, så att ryggen står krökt,
hvarefter han åter framkastar kroppens framdel o. s. v.

Genom denna med framdelen hoppande och med bak-

delen släpande rörelse uppkommer, då den hastigt verk-

ställes ett slags galopp, hvarigenom skälen kan flytta

*) Man trodde, länge, att foramen ovale mellan atria

cordis vore öppet hos dem, likasom hos foster. Nu vet man
att det är tillslutet, men att de i Lefvern hafva en stor si-

nus venosus, hvilken, då de dyka, måste vara dem till stor

nytta.

**) Illum. Fig:r till Faunan 20:de Haft. Lund 4840.
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sig temligen snabbt på landet. Man har exempel på
en Skäl, som på detta sätt släpade sig fram flera mil

på en snöbeläckt mark, och hvarvid han lemnade efter

sig en djup fåra i den i
4"

^^t djupa snön*).
l)e som sett Hvalrossens rörelse på isen, beskrifva

den ungefär på samma sätt. Kapten JBeechey, som ut-

gaf sin Resa tre år sednare än den citerade texten till

Ilhim. Fig:r 20:de Häftet utkom, och hvilket han sä-

kert aldrig sett
,

liknar äfven Hvalrossens rörelser vid

den påskyndande rörelsen hos en stor /ary (p. 91) och

intygar att Hvalrossens gallop är den mest lunsiga rö-

relse som frambringas af något djurslag. Han härleder

detta från den stora svårighet Hvalrossen har att bringa

bakfötterna fram, hvilket, utan tvifvel har sin grund i

djurets enorma tyngd och den stora disproportionen

mellan längden af kroppen och benen. För att under-

lätta frambringandet af kroppens bakdel, blir hufvudet

vexelvis sänkt och lyftadtj och som djuret är utomor-

dentligt böjligt och tätt belagdt med fållor, så uppkom-
mer en böljande masklik rörelse o. s. v. Eljest till-

bringa Skäldjuren sin mesta tid i vattnet, och uppstiga

blott tidtals på stenar eller isstycken, eller på isbräd-

den, för att bädda sig i solen, solVa, framföda eller

dägga sina ungar o. s. v.

Skäldjuren utgöra de nordligaste polarfolkens en-

da rikedom och enda villkoret för deras tillvarelse.

Hvad Renen är for Lappen det äro Skålarna för Grön-

ländaren och nästan mer än alla husdjur tillsammans-

tagna för de kultiverade folkslagen. Efter mängden el-

ler bristen på Skalar, skatta GrÖnländarne lifvets hela

*) Under vintren 1829 hade en ung \\?^hsk'Å\ (Halichoe-
rus grypus) rål<at pä land i Leufsta socken oeh framsläpade

sig på mindre än en veckas tid (hvarunder han ej erhöll nå-

gon föda) 4 och en half Sv. mil, innan han ihjälslogs. Jäga-
reförb. Ttdskr. 1832 sid. 246.

Skandims Däggdjur, 18
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sällhet eller osällhet, och det berättas att då de för-

sta Christna Missionärerna för dem beskrefvo hirame-

lens lycksalighet, .utropade de genast: der finnes såle-

des stort öfverflöd på Skälhundar!

De Skandinaviska Skaldjuren kunna indelas i tven-

ne familjer: Skalar och Hvalrossar.

i:sta Familjen, Skalar: Kroppen spolformig ; benen

mycket korta, de främre utåt, de bakre bakåt rigtade,

hunna ej böjas under kroppen. Framtänder och hörn-

tänder i båda käkarna , men betar finnas icke.

2 :dra Familjen, Hvalrossar: Kroppen oformlig ; be-

nen korta, ligga dock QnerJ under kroppen [än hos

SkälarnaJ ,
de främre hälft tillbakaböjda, de bakre

hälft framåtböjda. Toä långa betar utgå från öfver-

käken, i hvilken finnas 2 eller 4 framtänder, men un-

derkäkens framtänder utvecklas icke.

Öfversigt
af de Sikandiiiaviska ISkäldjureii.

A) Skalar. (Se ofvan *).

\) Framtänderna |.

a) Kindtänderna med flera (3
—

4) i rad sittande spetsar,

{Phoca Lin.).

Phoca^vitulina: fint spräcklig. Kindtänderna snedtsittande;

gombrädden en ingående vinkel.

—• annellata: tecknad med ovala hvitaktiga ringar; kind-

tänderna rättsittande
; gombrädden i midten vinklig.— groehlandica: tecknad med större eller mindre svarta

fläckar; gombrädden tvär.— harbata : morrbåren helbräddade
;

framfötterna tvärt

afrundade; gombrädden bågformig.

b) Kindtänderna kägelformiga enspetsade. (HaUchoerusJ.
Halichoerus grypus: Gra, tecknad med oregelbundna svart-

aktiga fläckar; gombrädden bågformig.

*) Hos alla arter, vid hvilka ej annat uttryckligen till-

kännagifves, äro framfötterna snedt liksom afhuggna och morrr
håren i brädden vågiga.
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2-) Framtcinderna 4-

Kindtänderna små skilda, i spetsen till en egg liksom

hopknipna. [CystophoraJ.

Cystophora cristata: Nästibben hårbeklädd; nos och panna
svartaktiga; kroppen grå, ofläckad eller svartfläckig.

B) Hvalrossar. (Se förra sidan).

Trichechus Rosmarus: Brun, gulbrun eller grå; nosen bred, med
talrika grofva morrhär.

1:sta Familjen: Skalar. Sid. 274.

Honan af hithörande arter föder ej mer än en

unge om året , och denna är vid eller kort före föd^
seln klädd med en ullik fäll , som man ej opassande
liknat vid fogelwigarnas dunbeklädnad. Sä länge Skäl-^

ungen bär denna, går han ej i vattnet , utan ligger på
det torra, der modren föder honom.

Hos Skålarna, men icke hos Hvalrossen, ligger

mellan hud och kött ett tjockt lager af späck^ hvaraf

den finaste och bästa trän smältes och utgör en be-

gärlig handelsvara. För denna dödas de årligen i myc-
ket stort antal. Då skinnet aftages^ låter man späck-

lagret följa
med huden

^
frän hvilken det sedan lossas.

Första Gruppen: Sex framtänder ofvan och fyra nedan.

Fjärdskälslägtet (Plioca Ira.
*)

HuFvuDET riindt med en sänkning framom ögonen och

med kort trubbig nos.

Tänderna: Framtänderna |; hörntänderna höga kägel'-

formiga, spetsiga och krökta; kindtänderna \~\,
hvardera med flera (3—4J i rad stående kägel-

formiga spetsar, af hvilka den främsta eller näst

*) Fr. CuviER har ändrat detta gamla Linneanska namn
och kallat slägtet Callocephalus ! men jag kan icke inse att

denna namnändring är af behofvet påkallad.
18»
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främste är störst. -— Alla kindtänderna hafva dub-

bla rötter.

Klorna : både pä framfötter och bakfötter väl utvecklade.

Skallens omkrets äggformig; hjernskålens area större

än käkarjias.

Af de skälarter, som höra till detta slägte, uppe-
hålla sig de flesta mer i skärgårdar och vikar än ute

i öppna hafvet.

SpräcKlig' Sikäl (Phoca vilulina Lin. *).

Artm. Kroppen nästan trind , smäspräcklig af svartak-

tigt och hvitakligt , eller gråbrunt och gulgrått^

längs ryggen mörkare stundom enfärgad; kring

ögonen en blek ofiäckad ring. Längd 5—6 fot.

Synonymi: Phoca vilulina Lin. Syst. Nat. XII. 1. p. 56. —
Faun. Svec. p. 2. — Retz. Faun. p. 8. — Fabric. Faun,

Groenl. p. 9. — Scbreber Säugeth. Ml. t. 84. (Buffons

Fig-.r).
— Le Phoque Buff. Hist. nat. XIIL t. 45,

— Id.

edit. 8:vo XVII. p. 232. — Landswlur Eggert Olafs.

Isl. Reis. 1. p. 488 och 529 t. 32 (NB. att en hvit un-

ge blifviL lagd hos modren, torde vara ett misstag).
—

Ben spraglede Scel Fabric. Naturh. Selsk. Skrivt. 1. B.

2. H. s. 98. — Spräckliga Fjärdskälen Nilss. Skand.

F;na i. p. 359. — Phoque commun Desmar. Mammal.

p. 244. — Fr. Guv. Hist. des Mammif. Liv. IX. Var. —
Callocephale Fr. Guv. Mem. du Mus. XI. p. 182. —
Phoca canina Pall. Zoograph. \. p. Il 4 (ad partem).

—
Cotninon Seal Bell Hist. Brit. Quadr. p. 263. — Wikare-
Skäl ÖDMANN Vet. Akad:s Handl. 1784. s. 84. — Sleen-

Kobbe E. RosTED Norske Vidensk. Selsk. Nye Skrivt. II.

p. 185 (god Afhandl.).— Sv. Spräcklig Skäl; Blek. In-

bottensskäl ; Uppl. Wikare-Skäl ; Bohusl, liitbb-scel; yngre
Fjordnacke ; vid Skanör: den spättede Sal; i Österbot-
ten kallas hannarna: Älgar, honorna Loggar, ungarna

*) Egentligen innefattade Linné under detta namn alla

Svenska Skälarter, hvarföre jag i förra upplagan skilde den-
na frän de andra genom benämningen Phoca rariegata; men
då alla sednare Författare kallat honom Ph. vilulina, har jag
ansett lämpligast att antaga samma namn.
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Kutar. På andra ställen heta ungarna Skälfokar. Norr.

Kobbe, Stenkobbe; Fin. Hijlje; Lapp. Nuorjo.

Beskrifiiing: Dess vanliga längd ^
som fullväxt^ är

5—6 fot. Ett yngre nyskjutet exemplar, som jag be-

skrifvit och som höU i längd 3 fot 2 tam, hade huf-

vudet 64" t-,
j
svansen nära 3 tumj framben. 7 t.

5
bak-

ben. 9 tam. — Hufvudet rundfc, nosen kort och tjock

med pä sidorna liksom %väld Öfverläpp och fen märk-

bar sänkning framom pannan öfver Ögonen. Halsen, som
är tjock, kan dock förlängas och blir något tunnare. Öf-

verläppen mycket Öfverstående med en intryckt fåra

framtill. Nästibben bar
5
näsborrarna bilda två inåt bäg-

böjda springor. Ögonen sedda framifrån Öppna sig ho-

risontelt. Från näsfäran till främre Ögonvinkeln ärjemnt
dubbelt så långt, som från bakre Ögonvinkeln till öron-

Öppningen. Ögats öppning föga längre än näsborrar-

nas. Mellan ögonöppningarna i rät linea är lika långt som
från nosspetsen till linean dragen mellan dem. Kring

öronöppningarna en liten bar fläck. Öfver hvardera

Ögat ligger, likasom hos Stöfvaren, en liten rund hvit-

galaktig fläck, hvari sitta 2 större blekare och 3 min-

dre, svarta hoptryckta och vågiga borsthår, JMorrhå-

ren på Öfverläppen talrika, de. bakre långa, tjocka, ble-

ka, de främre tunnare, mörka, alla hoptryckta och vå-

giga.
— Frambenen platta, breda, bakåt tunnare, bö-

jas (artikulera) nedåt och bakåt, korta liksom snedt

afstympade. Bakbenen rigtade bakåt, trinda, inåt med
två upphöjda kanter, tvåilikiga, flikarna lika långa, så

att uttårnas klor äro jemnt lika, de två följandes äf-

ven lika men kortare, den mellersta kortast. Alla tår-

na böjas (artikulera) isynnerhet inåt. Hela huden hår-

beväxt. Svansen nedtryckt tunglik.

Färgen: Ofvan svartaktig och hvifaktigt småspräck- .

lig, nedåt sidorna småningom blekare med samma teck-

ning och på undra kroppsdelarna hvitaktig utan fläckar.

Frambenen bleka som sidorna
j

bakbenen mörka som
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ryggen.
— De äldre fälla i Augusti och bliva efter fäll-

ningen mörkare. Jemf. Rosted p. a. st. sid. i 90. Un-

gen fäller ej första året.

Af denna finnas två bestämdt skilda drägter:
i ) Ofvan långs ryggen svartaktig ofläckad

5
undra

kroppsdelarna hvitaktiga, äfven utan fläckar^ framben

och bakben likaledes ofläckade. Alla med hull och

hår af denna drägt^ som jag%ndersökt^ voro Hannar.

2) Ofvan^ äfven långs ryggen, spräcklig, undra

kroppsdelarna, äfven som vanligen framben och bakben

beströdda med småfläckar. Alla dem jag sett med
denna drägt voro Honor.

Varierar tillfälligtvis: Enfärgadt rostgul eller brun-

gul, något brunare ofvan, gulare under, der isynner-
het halsen är starkt brandgul. I en viss dager ses

vanliga teckningen, ehuru svagt. Den här antecknade

varieteten förvaras i Pariser-Museum och ansågs af

G. CuviER (Ossem. foss. V. I. p. 205J. tillhöra Phoca

leporina Lepech.

Mellan denna och vanliga Ph. vitulina finnes en

Öfvergång, hos hvilken färgteckningen är något mer syn-

lig i en viss dager. Äfven denna finnes på Museum
i Paris. Båda hafva lefvat i Menageriet och båda äro

från Kanalen.

Ungen är ofvan svartaktig och fint spräcklig af

hvitaktigt, hvilken färg småningom tilltager på sidorna

som derigenom synas grå. Pannan och nosen ofvan

mörkbruna. Hufvudets sidor ljusgrå. Kroppen inun-

der hvit.

Fostrets hårbeklädnad är hvitgul , lång , krusig och

ullik. Denna fälles redan i moderlifvet,' så att då ungen
födes är han redan lik modren. Jemf. Rosted p. a. st. s. 490.

W. v. ^^'RIGHT, Skandin. Naturforsk. Förhandl. 1842. s. 647.

Skallen: Öfra konturen nästan rät. Mellanbalken me-

delmåttigt tjock, kring ö lin. (någon gång blott 3i lin.) trind,
' baktill hos de äldre hopknipen j

en kullrig yla mellan pannan
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och tinninggropen) intet spår till tuberculum anteorbitale
j

gomkanten en ingående vinkel, (genom hvilken en båge
i midten afbrytes) j gombenen der skilda från vomer.

Gomhålen ligga framom sömmen
j

underkäkens tanddel

på yttre och inre sidan konvex, med största bredden

under" 3:dje eller 4:de tanden
j
bakre kanten af uppsti-

gande grenen har en afrundad uppstående knöl, som

ligger närmast ledknappen, kindtänderna kuUriga, tätt

och vanligen snedlsittande, de öfra med främsta spet-
sen störst och bakåt böjd, bakom denna 2 aftagande^
hos de nedra sitter 1 eller 2 kortare spetsar framom

och 2 aftagande bakom hufvaspetsen. Hjemskälen of-

van kuUrig med största bredden framom midten. Näs-

benen ligga med nära halfva bakre längden mellan pannbe-
nen och äro der smalt tillspetsade. Bulla trekantig svald

med halsen spetsigt utlöpande. Foramen occipitale bildar

en cirkelsector (upptill rätvinkligt, nedtill bågigt).
Anmdrkn.: Någon har påstått att, kindtänderna sitta snedt

blott hos unga incljvider. Detta är oriktigt. Jag har

framför mig flera gamla skallar, hos hvilka redan crista

sagiltalis är utbiklad, och hos hvilka kindtänderna både
i öfra och nedra käken sitta så tätt och snedt att fram-

brädden af de bakre ligger alldeles innanför bakbrädden
af den näst föregående. Deremot har JMg en mycket
ung Skalle hvars kindtänder alls icke ligga snedt med
undantag af de mellersta i underkäken.

Vistelseort och lefnadssätt: Spräckliga Skälen är

den allmännaste art i Sundet mellan Seland och Skå-

ne, äfven som i Bohus-skären och långs vestkusten af

Norrige ,
der han förekommer ända upp vid Finmar-

ken. Äfven träffas han långs stränder, öar och vikar

af Östersjön. Dock förekommer han icke i Mörköskären,
der Grå Hafsskälen är allmännast och Ringlade Fjärd-
skälen någon gång träffas (Ekstr.). Alldeles samma'
förhållande egcr rum i Östgöta skären. iMen längre

upp i Östersjön, i Bottniska och Finska vikarna, före-

kommer han ännu, och som det synes mindre sällsynt.

Utom Skandinaviska halfön förekommer Spräckliga



280 SKÄLDJUR.

Skälen vid Island, Grönland och ända ned till Förenta

Staterna af Norra Amerika. Hur långt han vid Euro-

pas kuster går åt söder, är ännu ej tillräckligt bekant
j

men vid Frankrikes vestkust är han allmän och han

förekommer afven vid Irlands vestkust. Stundom ses

han ofvan om flodmynningar, men han synes icke stiga

längre upp i floder och insjöar 5 ty de skalar, som fö-

rekomma der, tillhöra helt andra arter. Han uppehåller

sig mest i fjärdar, vikar och skärgårdar, sällan eller al-

drig långt ute i Öppna hafvet. På stenar och skär läg-

ger han sig upp för alt hvila, eller för att dägga sina

ungar. Häraf har han i Norrige fått namn af Slenkobbe,

och af sin vana att besöka de inre vikarna (bottnarna)

kallas han i Blekingska skärgården Bottenskäl eller In-

bottenskäl och i Upplands skärgård Vikareskäl. Afven

lägger han sig upp på den fasta iskanten
^
men han

säges icke bestiga drifisstycken. Då fjärdarna äro helt

tillfrusna, gör han sig hål i isen, genom hvilka han

andas
j
dessutom har han en vak eller större öppning,

genom hvilken han uppgår, likasom följande. Denna

art lefver aldrig i större flockar, blott få träflfas sam-

mans. Om han tages ung, kan han lätt tämjas och blir

då sin ägare lika tillgifven som en hund.

Födoämnen: Dessa utgöras hufvudsakligen af fisk.

Jag har redan nämt, att en ung skäl af denna art,

som jag haft tillfälle att iakttaga lefvande, föredrog sill

för all annan föda, men förtärde äfven mer eller min-

dre begärligt andra fisksorter. Han är icke glupsk 5
han

förtär endast köttet men ej benen af större fiskar. JDet

vill synas' som denna art äfven förtärde andra födo-

ämnen än fisk, helst tänderna hos de gamla äro alldeles

uppslitna.

Fortplantning : Enligt Fabricii, på flerårig erfaren-

het grundade uppgift, föder denna art vid Grönland

i Juni månad, och enligt de uppgifter Herr v. WniGnr

erhållit af Hr O. v. Bildt
,
som är utmärkt erfaren skäl-
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skytt, eger samma förhållande rum i Bohuslän, der

denna art framföder sina ungar just i midsommarsda-

garna *}, För några år sedan insändes till Museum i Lund
den 1o:de Juli en nyskjuten skälhona af denna art,
som befanns hafva mycken mjölk i spenarna. Äfven

denna hade således födt vid samma tid eller något
sednare. Parningstiden infaller i September **), vid

hvilken tid de samlas i flock, (Rost. p, 189). Hvar

den förrättas uppgifva skälskyttarna olika. Troligast sy-
nes, vara att den hos Skälarna, liksom hos andra am-
fibier — djur som ymsom vistas på landet och i vatt-

net — för sig går i detta sistnämda element. Ho-
nan föder på ett skär eller en kust blott en enda un-

ge. Denna har som nämdt är, redan vid födslen fällt

den gulhvita ullen och är mest lik modren. Han diar

henne på en sten eller lågt skär, dit hon upphjelper
honom med framlabben. Ungen följer modren till

medlet af Augusti, då han' afvänjes (Ekstr.). Enligt

RosTED diar ungen blott 8 dagar.

Jagt och fångst: Denna, likasom följande Art, skju-

tes merendels med kula på en sten eller ett skär, der

han lagt sig för att hvila. Detta sker isynnerhet aft-

nar och morgnar samt hetaste tiden på dagen. Han

måste med varsamhet eftersättas
j ty han är mycket

rädd, och svårare att nalkas än de andra skälarterna.

Vid Skånes södra kust, mellan Malmö och SkgnÖr, skju-

tas årligen en mängd Skalar, isynnerhet om våren och

på senhösten, under de dagar då vattnet vid kusten

är högt. Då det är lågt vatten, sägas de alla gå ifrån

*) Precist samma förhållande eger rum vid Norriges kust.

RosTED p. 189.

**) Anmärkas bör dock att de Skälskyttar vid Östersjöns

kuster, som jag härom frågat, uppgifvit att Fjärdskälen yng-
lar om vintren. Det samma påstår Gneiff i sin Berättelse

om skälfångst i Österbotten, införd i Vet. Akadis Handl. 1757,
sid. 179. rad. 8.
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denna kust till Saltholmen: men i högt vatten få de

der ingen plats.
— Skålarna välja sig vissa stenar el-

ler skär, på hvilka de Inkila sig. På dessa gå de upp

något före solens nedgång och ligga der hela natten

till klockan 7—S om morgonen. Flera bitas ofta om
ett sådant hviloställe och jaga hvarandra derifrån. På

60—70 stegs afstånd från dessa stenar sätter Skäl-

skytlen ett skjul Detta består i ett segel som ut-

spännes mellan tvenne stakar, och är så högt att Skyt-
ten kan bakom det närma sig Skälen, utan att blifva

sedd. Afven brukar man att utlägga nät kring de ste-

nar på hvilka Skalar ofta hvila
^ ty då dessa slåss om

hvilostället, så invecklar sig lätt en eller annan i nätet.

Detta nät sättes vid lä-sidan af stenen
j ty Skälen går

upp vid den sidan hvarifrån vinden blåser, och går
ned vid motsatta sidan. Då Skälen går ned, invecklar

han sig i nätet. Detta sednare fångningssätt brukas

äfven i Östersjön, i Bohus län och i Norrige. (Se en

fullständigare beskrifning på dessa skälnät af Cneiff, i

i Velensk. Akad. Handl. \ 757 s.; 191. Rosted p. a. st. sid.

\ 90. Tab. 1 och 2: om skälfångst med nät och krokar. —
Anteckningar om sättet att skjuta och fånga skalar etc.

Stockli. 1828 (af Holmers).

Nytta och skada. Köttet af unga Skalar ätes på

några ställen af fiskare i Norrige, äfven som i norra

delen af Öslersjöskäreuj jemf. Cneiff p. a. st. sid. 194,
som påstår att köttet af ungarna är lika välsmakande

som fett lammkött, blott det är färskt och väl tillagadt.— Skinn och späck äro allmänt brukbara. Skinnet

nyttjas till öfverdrag på koffertar, vagnsäten o. d., till

mössor, tobakspungar m. m.
,
och betalas hos o^ss med

\ R:dr B:ko eller 2 R:clr R:gs. Det nyttjas af fiskare-

na på vissa orter till benkläder, tröjor m. m. Späcket,
hvaraf trän kokas, utgör likväl Skälens största värde

och användes af garfvare, sadelmakare m. fl. till lä-

ders beredande och uppmjuknande. Afven nyttjas det
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af allmogen i stället för olja i lampor. Under somma-

ren äro Skälarne åtminstone i Sundet, magrastj mellan

Mårtensdag och Jul äro de fetast. — Enligt Hr C>jeiff

kan af en Fjärdskäl erhållas ända till 6-| L<U. späckj

enligt Holmeks 8 L'U. Huru mycket trän deraf kan er-

hållas, känner jag icke
5
men i en fet Skäl vid kusten

mellan JMalmö och Skanör, kan stundom fås Öfver 90

potter trän, som betalas med 36 sk. prpottj hvilket gÖr

en summa af 67 R:dr 24 sk. R:gs.
— I Augusti uppgafs

fettet i en Skäl till 75 potter och betaltes med 36

sk. pr pott= öG : 1 2
j
Skinnet 3 således nära 60 R:dr Rgs.

Den skada, Skälen tillfogar fiskarena är ofta be-

tydlig, genom att sönderrifva deras garn och uppäta
fisken ur dem. Denna art skall likväl, ehuru större,

icke vara så glupsk som följande.

Ringlacl l§käl (Phoca annellata Nilss.)

Artm. Kroppen elliptisk, ofoan svartaktig; rijggen eller

dess sidor tecknade med större ovala kvitaktiga

tunna ringar [af iy
—2 tums längd). Ogonkret-

sarna ensfärgade; morrhären tunna bruna. Längd

kring 3—4 fot.

Synonymi; Phoca annellata Nilss. Skand. F:na \. p. 365.
— Illumin. Fig:r Haft. 20 pl. 38. — Thie.nemann Natur-

historische Bemerkungen auf einer Reise etc. p. 83. tab.

9—12. — Morunge Ödm. Vet. Akad. Handl. 1784. p.

84. — Hri}i(/anor Mghr Isl, Naturhist. p. 5. •—• An Pho-
ca foetida Fabiuc. Faun. Groenl. p. 13. n. 8? An Phoca

hispida. Id. Naturhist. Selsk. Skrivter 1. 2. p. 74? —
Phoque commun, Fr. Cuvier Hist. des Mammif. IV. —
Id. Callocephalus discolor Mem. du Mus. XI. p. 186. —
I Blek. Inskärsskäl eller Skärfving; vid Skanör: Svart

nolled-Säl eller den nollede (af dess hvita ringar, som
likna nollor).

Beskrifning: Denna är den minsta af alla Nordens

Skälarter
5
dess vanliga längd är 3 till 4 fot, och mer

än 4-j fot hinner han aldrig. Kroppen är elliptisk, mer
bred än hög, likväl mer kuUrig ofvan, mer platt in-
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under, med största bredden 12 till 14 tum vid eller

något bakom frambenen, hvarefter han afsmalnar ända

till bakbenen. Hufvudet rundt med kort trubbig, på
sidorna svald nos, och med tydlig sänkning framom

Ögonen. Nästibben bar. Öröppningen ligger 2| tum

bakom Ögat, nägot utåt. Ögonen ligga på hufvudels

Öfra del, 2 tum skilda. jMorrhären hoptryckta vägbräd-

dade, vanligen bleka eller hornbruna, långa men ej

grofva. Öfver hvardera Ögat stå några (3
—

4) bleka

hoptryckta vågbräddade borst. Halsen mycket kort,

mer bred än hög, och tilllagande i bredd till [rambe-

nen. Dessa äro kring 4-i- tum
5

deras klor gröfre än

hos Ph. vihdina, svarta, något böjda, försedde med

ryagkant, som slår närmast den stupande frambrädden,-
bakbrädden är bredare sluttande, således snedt tre-

kanliga, 1 och % lika långa, de följande efter hand

kortare
j

alla räcka utom hudens utkant. Bakfötterna

kring 6—7 tum långa, tvåflikigaj deras klor hornbruna,

smalare, räta, spetsiga, halflrinda, räcka ej till hudlli-

karnas utkant.

Färgen: Ofvan mörkgrå, långs ryggen åtminstone

på dess främre del ofläckad, på sidorna tecknad med
ovala hvita eller hvitaktiga ringar, mer och mindre re-

gelbundna och tydliga, af ett par tums längd och der-

Öfver, och 1— 14- tums bredd. Frambenen blekt grå-

gulaktiga ofläckadej bakbenen brungrå. Undra kropps-
delarna hvita med gråbruna Häckar.

Varierar tif^fälligtvis: 1) Svartgrå,, sidorna och

undre kroppsdelarna tecknade med ovala hvita ringar

af 24-
—3 tums längd 5

dessa äro mindre och tätare på
halsen och bringan samt upplösa sig i små hvita fläc-

kar på hufvudet. Långs ryggen hafva flera ringar hop-

lupit till en, af inemot I4- fots längd. Framben grå-

bruna, bakben mörkgrå ofläckade. Hona. Längd 4 fot.

Förvaras i Lunds Zool. Museum. Från sjön Sai-
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men i Finland. Skickad och skänkt af Herr Protokolls-

Sekreteraren V. Falck i Helsingfors.

2) Rent svart^ på sidorna med otydliga bleka

fläckar. Slagsidan svartaktig^ med otydliga bleka fläc-

kar, som otydligt ooh oredigt bilda ringar. Morrhåren

svartbruna.

F^rån LadogasjÖn i Ryssland. Äfven denna förva-

ras i Lunds Zool. Museum och är en skänk af Hr Pro-

tokolls-Sekreteraren V. Falck.

Skallen: Mellanbalken i midten mycket smal (kring

2 lin.) baktill bred och platt, afger en skarp kant mel-

lan pannan och tinninggropen 5 spår finnes till tabercu-

lum anteorbitale^ gomkanten en ingående spetsig vin-

kel, genom hvilken en båge afbrytesj gombenen der

skilda från vomer. Gomhålen Öppnas uti eller bakom

gomsömmen. Hjernskålen plattkullrig, mer bred än

lång, med största bredden öfver midten. — Underkä-

kens största bredd är under innersta kindtanden
^

dess

tanddel på insidan platt. Kindtänderna rältsittandej de

öfra hafva vanligen i liten tagg framom och i eller 2

bakom hufvudspetsen 5
de nedra breda ha 3—4 spet-

sar, af hvilka den 2:dra är något större än de öfriga.

Bakre kanten af uppstigande grenen har en flik, som

ligger midt mellan condylus och angulus. Bulla tre-

kantig svald
j
halsen slutas med en svald valk. Nack-

hålet tvärt-ovalt.

I anseende till kindtänderna finnas två former: 1)

ofvau 1 liten tagg (hvilken stundom saknas) framom,
och blott 1 bakom hufvudspetsen j

nedan blott 1 tagg
före och 1 bakom hufvudspetsen.

— 2) Ofvan 1 spets
före och 2 bakom hufvudspetsen ^

nedan: \ spets före

(med en tagg vid roten) och 2 bakom hufvudspetsen.
I det förra tandsvstemet äro tänderna smalare och lik-

na något en Öfvergång till Ph. Groenlandka
j

i det sed-

nare äro de bredare och sitta tätare.



286 SKÄLDJUR.

Vistelseort och lefnadssätt: Ringlade Skälen är icke

just sällsynt i skärgårdar och vikar vid Skandinaviens

kuster. Dock förekommer han ingenstädes talrikt, och

han träffas aldrig i flock, stundom parvis, oftast ensam.

Pä några ställen är han dock den vanligast förekom-

mande arten. I Blekingska skärgården tros han flytta

till olika tcakter efter olika årstider
j ty han visar sig

der nästan aldrig under sommaren, men så snart frost

inträffar, infinner han sig och är under hela vintren,

jemte spräckliga Skälen, den allmännaste arten. Sam-

ma förhållande äger rum vid Östra kusterna af Skåne.

Vid kusten mellan Skanör och jMalmÖ säges han der-

emot finnas under alla årstider och märkes endast

flytta efter vattnets stigande eller fallande. Då vattnet

är lågt, Öfvergifver han, jemte den föregående skäl-

arten, Skånes kuster och går till Saltholmen. — I

MörkÖskären är han mycket sällsynt (Ekstr.) och samma
förhållande äger rum i Östgöta skären, enligt underrät-

telser inhemtade på stället. Ur Roslags-skären hade

han redan längesedan försvunnit 1784, dä Ödmann

skref sina anmärkningar. Deremot är han icke sällsynt

i öfra delarna af Östersjön, i Botniska och Finska vi-

karna.

Utom Skandinavien träffas han i söder åtminstone

ned i Kanalen (mellan England och Frankrike), hvari-

från exemplar förvaras på lMuseun:i i Paris. Men säll-

synt måste han varaj ty han finnes ej upptagen i Eng-
lands Fauna af Bell, och ingenstädes såg jag i Eng-
land exemplar eller cranier af denna art. Deremot går

han ur Östersjön upp i Saimen och Ladogasjön, och

om jag ej misstager mig, är det en form af denna

art som förekommer i Siberien i Baikalsjön *}.
•— Om

*) Pä Akad:s Museum härstädes förvaras ett exemplar
derifrån. Märkvärdigt äi- att han i Baikalsjön blifvit enfärgadt

gråbrun och i Ladogasjön svart samt i Saimen svartaktig

med hvita ringar.



RINGLAD SKÄL. 2|87

det är samma art som Fabricius kallat Ph. hispida, så

lärer denna af alla skälarter gå närmast norrpolen 5 ty

Parry, som på polarisen framträngde till 82l|- gr. n.

hr, såg Phoca hispida öfver allt i vakarna.

Då skärgården är tillfrusen, gor Ringlade Skälen

sig med klorna ett litet hål i isen, genom hvilket han

uppsticker nosen för att andas *). Ofta går han ge-
nom vakarna upp på isen, som är hans käraste till-

håll I sitt lefnadssätt liknar han mycket spräckliga

Skälen, med hvilken han lefver fredligt. Likasom den-

ne, lägger han sig ofta upp på stenar och skär för

att sofva eller hvila sig, och han säges vara mindre

rädd än hans samslägtingar.

Födoämnen: Dessa utgöras hufvudsakligen af fisk,

och han tycker isynnerhet om sill och strömming,
hvaraf han förtär en stor mängd. Ehuru den minsta,
är Ringlade. Skälen dock den allra skadligaste för fiska-

rena, dels derigenom att han bortskrämmer fisken från

kusterna och dels derigenom att han plundrar och sön-

derrifver garnen. Det påstås af fiskarena i Blekinge,
att en enda "Skärfving" kan under en höstnatt plundra
ett helt sillgarn.

— Också håller han sig efter Sköt-

spiggen ,
som om hösten ingår i milliontals i grundare

vikar vid de norra trakterna af Östersjön. Afven

förtär han räkor och andra kräftartade djur.

Fortplantning : Enligt uppgifter från flera håll skall

denna skälart föda ungar under vintren, och man skall

under hela denna årstid, men oftast i Mars och April,
träflfa nyfödda ungar. Parningen skall infalla i Juni,
och honan föder 1 unge på ett skär eller ännu oftare

på isen. Ungen är i början klädd med hvit u!l. Han
vårdas med omsorg af modren, som daggar honom på
isen och låter honom icke komma i vattnet förr än

*) Det samma är förhållandet med föregående. Jemf.

Cneiff p. a. st. sid. 179. ,
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han har fällt den hvita ullen
^

derefter åtföljer han mo-

dren och börjar snart sjelf söka sin föda i vattnet.

Han är redan då i det närmaste lik modren och han

är redan tecknad med tydliga hvita ringar. Då hennes

brunstetid infaller, drifver hon ungen från sig.

Jagt och fångst: Denna lilla Skäl-art invecklar sig

stundom i fiskarenas garn, då han förföljer ett stimm

sill, strömming eller annan fisk
5
men härvid sönder-

rifver han ofta garnet. Vanligtvis skjutes han, då han

lagt sig upp på en sten eller ett skär för att hvila.

Äfven skjuter man honom i vattnet då han sticker upp
hufvudet öfver hafsytan^ ty han är oftast så fet, att

han flyter på vattnet då han blifvit dödskjuten. Han

fångas äfven i Skälgarn, på samma sätt som föregåen-

de art.

Nytta och skada: Denna är betydlig. Ehuru den

minsta skälart, är han likväl den fetaste, och dess

späck, användt till trän, är mycket bättre än Gråskälens.

Han lemnar vanligen liera lisp-.d förträffligt späck, hvilket

betalas med 3 R:dr B:ko lispundet, och användes af

Garfvare, Sadelmakare m. m. Allmogen brukar det

såsom trän, i stället för olja i lampor. Skinnet använ-

des som andra skälskinn och kostar 32 sk. a 1 R:dr

B:ko. Den skada han ej sällan gör, ser man under

Art. Födoämnen.

GrröiilaiidisisKäl CPhoca groenlandica Mull.)

Artm. Grå eller hrilakf/g, tecknad med större eller

mindre svarta fläckar ; morrhåren våghräddade ;

framtärna aftagande; kindtänderna r ättsittande
,

skilda; gomkanten tvär. Längd. 4—5 fot.

Synonymi: Fhoca groenlandica Muller Prodrom. p. 8. —
Fabric Faun. Groenl. p. 1 1 n. 7. — Phoca oceanica

Lcpechin Act. Petrop. 1777. T. I. P. 1. p. 259. t. 6. 7.

— Svarlsiden Fabric. Naturhist. Selskab. Skrivter I. 1.

p. 87. (beskrifn.) tab. 12 fig. 1. (skallen).
— Egede
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Grönland, tab. till pag. 62. — Nilss. Faun. I. p. 370. —
TiUENEM. 1. c. pl. XV—XVIII. Gran. pl. XIX. — Harp^^
Seal Bell Brit. Quadr. p. 269. — P/ioca dorsafa Pall. Zo-

ogr. 1. p. Ii 2. — Norr. Svor tsida; Lapp. Dcelja^ Dw-

vok, Åine CLeem Lappl. p. 2.12. 214).

Anmärkn. 1 : Vid Naturforskarnes sammanträde i Bristol som-
maren 1836 såg jag ett förevist cranium af denna djur-

art och af ett exemplar som var dödadt i Severn. Pä

Museum derstädes hade jag dagen förut sett ett Crani-

um, som jag vid ett flygtigt betraktande ansåg tillhöra

Ph. annellala. Återkommen på hösten från Paris till

~ London anmodades jag af Prof. Bell att hos honom gran-
ska några Skälcranier, hvaribland de 2;ne nämnda från

Bristol
,

hvilka begge vid närmare påseende befunnes

tillhora unga e^cemplar i 2:dra året af Plioca groenlan"
dica.

Anmärkn. 2: Bar. Cuvier omtalar i Oss. foss. V. I. p. 205
en Skäl, hvaraf Eveu. Home gifvit figur af cranium i

Philos. Transact. för 1822 pl. XXVIII, och som blifvit

dödad vid Orkaderna, samt skelettet skänkt till John Hön-
TEii. Jag har ej Verket till hands, men den beskrifning

Cuvier gifver af figuren visar att den tillhör Ph. groen-
landica —• och ett skelett af denna art förvaras verke-

ligen i Hunterska Museum i London under N:o 374.

Sannolikt är det samma individ, hvaraf Home afbildat cra-

nium. Cuvier tror att emedan den ej har mer än 5

kindtänder ofvan, den 6;te kunnat med åren vara fälld;

men det tillhör arten att ej ha mer än 5. — Cuvier

omtalar p. a. st. 204, en Phoca, som Hr Milbert skickat

från New^-Yorck 1820. Jag har i Cabinet d'Anat. comp.

granskap cranium deraf. Det kommer närmast Phoca

groenl.' men skiljer sig från den vanliga derigenom att

mellanbalken är framtill trindryggad, intet spår till pro-
cess, anteorbitales, och en liten 6:te tand bakom de an-

dra. Detta är dock blott en liten abnormitet och cra-

nium tillhör utan tvifvel en ung Ph. groenlandica.

Beskrifning: Kroppen nedtryckt-lrind, buksidan

mer platt, ryggsidan mer kuUrig, bakåt och framåt af-

smalnande. Hufvudet ofvan kullrigt med temligen kuig

nos och märkbar sänkning framom Ögonen. Näslibben

bar mellan de upptill vidt skilda näsborrarna, mellan
akandin-.s Däggdjur. 19
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hvilka nedgår uppifrån en hårbeväxt spets. Morrhåren

blekbruna, hoptryckta, vågbräddade. Öfver hvartdera

Ögat sitta några få mindre borst. Framfötterna snedt

afstympade^ klorna 1 och 2 nästan lika långa, de föl-

jande efter hand aftagande, alla svarta eller mörkt

hornbruna
,
med trindad rygg, bredare bakbrädd och

smal böjd spets. Bakfötterna som vanligt delade i 2

stora flikar, hvaraf den undre är något större, klorna

smala spetsiga plattriiida, räcka ej till hudkanten.

Till färgen undergår denna art stora förändringar

efter olika ålder:

1) Fostret är klädt med en glänsande silfverhvit

uir. Kolonisterna i Grönland kalla den Isblink, af dess

som is glänsande hvita färg. (Fabric).
— O. Fabricius

intygar i Naturhist. Selsk. Skrift. I. i. p. 92. ,
att man

aldrig ser någon sådan hvit unge utanför modren i

vattnet. Häraf torde man kunna förmoda att ungen af

denna art, likasom -af Fh. vUuiina, fäller ullhåren redan

i moderlifvet.

2) Ufige i första året. a) Kort efter födseln:

Blekgrå Öfver allt,
dock mörkast på ryggen och hufvu-

det, och ljusare på buksidan, b) Längre fram på
sommaren: samma grundfärg men med några glesa

mörka fläckar.

31 / andra året: några flera mörka fläckar. Hit

hörer Grönlandsskälen Nilss. Illum. Fig:r 19 H. pL 37.— TiiiENEMANN p. a. st. Tab. XVI. — Lepechin 1. c.

Tab. VII. *).
— I denna ålder kan han förblandas

*) Phoca lagura Cuv. Ossem. foss. V. 1. p. 206, som
upptages såsom egen art i alla nyare Zoologiska skrifter, och
till hvilken såsom synonymer höia Phoca albicauda , Ph. Pi-

layi , Calocephnlus lagnrus ,
är ingen ting annat än en unge

i 2;dra året af Phoca Groenlandica
,
som blott har det egna

att svansen bibehållit fosterullen. Originalet förvaras pä Mu-
seum i Paris.
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med Halichoerns grijpus ; se skilnaden under sist-

nämde art.,
sid. 301.

4) / tredje året: hvitgrå med en mängd svarta

aflånga fläckar der och hvar. — Denna kallas i Grön-

land Aglektok.

5) / fjerde året blir han mer brokig 5
fläckarna

löpa mer sammans och färgen blir mörkare. Han kal-

las då i Grönland Blillaktok. Längre ut på vintren och

på våren visar sig vid Grönland^ enligt Fabricius, en

form som liknar förra_,
men har svart hufvud. Den kal-

las Kinaglit *J.

6) / femte året -\\m\., men nosen
^ pannan' och si-

dorna af hufvudet svarta
5 på hvardera kroppssidan en

stor lång, något månlik eller halfoval fläck, förenad

framtill öfver bogarna. Könen lika
5

dock få hannarna

oftast sidofläcken stor och rent svart. Lepech. VI. Tihen.

XIV. — Hos en del är sidofläcken och hufvudet icke

svarta utan blekgrå, glest beströdda med svarta små
Häckar

5
för öfrigt hvit.

Skallen: Öfra konturen mer rät hos de yngre,

böjd mellan pannan och näsan hos de äldre. Mellan-

halken medelmåttig eller snarare tunn, (der den är sma-

last 5—3 lin.) baktill aldrig hopknipen, utan platt ut-

bredd, med afskurna kanter. Gomen slutas tvär och

gomkammen går rakt upp till vomer. Gomhålen, de

bakre, framom, stundom uti gomsömmen j
de främ-

re smala jembreda. Foramen infraorbilale rundt-ovalt.

JMellankäksbenens uppstigande gren lägger sig till änd-

*) En sådan har jag liar på Museum. Grundfärgen är

mörkgrå; på hvardera sidan står en stor aflång, nästan half-

oval
svart^^å tläctc, som framtill på manken nära förenas och

är der och hvar sjelf fläckig af rent svart. Nos, panna och

sidor af hufvudet svarta. Undre kroppsdelarna och [rambe-
nen brokiga af större mörkgrå och svarta fläckar på hvit-

gulaktig botten. Anmärkas bör dock att Granium antyder ett

gammalt djur.

19»
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sidan af näsbenen, hvilka ligga med f af sin längd
mellan pannbenen. Underkäkens största bredd under

4—5 tanden
5

Kindtänderna glesa, passa, då käkarna

tillslutas, in mellan hvarandra, kägelformiga, böjda, de

öfra med \ tagg baktill, de undre med 1 framtill och

1 baktill, Den uppstigande grenens knöl ligger när-

mast condylus. Bulla stor trekantig och liksom svald,
halsen slutas (merendels) med en svald knapp. Fora-

men occipitule tvärt-ovalt. Hjernskälen ofvan plattad ,

mer bred än lång och med största bredden bakom
midten. Längd 7 t. 7 lin.— 8 t. 4 lin.

j
bredd 4 t. 4 lin.— 5 t. Hjernskålens bredd 3 t. 6 lin.

j längd 3 t, 2 lin.

Vistelseort och lefnadssätt: Grönlandsskälen tillhör

.egentligen de norra hafven inom polcirkeln vid Ame-

rika, Europa och Asien, och isynnerhet de trakter der

massor af drifis, på hvilken han gerna dveljes, tidtals

förekomma. Af detta skäl träffas han mest vid Grön-

land, Island, Spetsbergen och kusttrakterna utanför

Hvita hafvet m. m,, äfvensom han skall förekomma i

hafvet vid Kamtschatka. Yid Finnmarkens kuster torde

han icke alltid vara just sällsynt 5
han är under tlera

Lappska namn (efter olika ålder?) upptagen af Leem i

Finnmarkens Beskrifning ,
och i Stockholms Museum

förvaras ett ungt exemplar från nämde kust. Han till-

hör således med all säkerhet Skandinaviens Fauna. Grön-

landsskälen är en af dem, som periodiskt företaga van-

dringar och isynnerhet synas ungarna i 2:dra året an-

ställa ströftåg åt sydligare haf, hvarigenom en eller

annan individ någon gång kommit långt utom sin egent-

liga zon. lläraf har händt, att man en och annan

gång träffat unga exemplar ej blott vid Orkney-öarna ,

utan till och med långt ned vid Englands ki^t. Häraf

synes man med temlig säkerhet kunna sluta, att yngre
individer då och då måste träffas vid Norriges vest-

kust och troligen äfven vid Sveriges, ehuru de här ej

blifvit anmärkta, må hända just af det skäl att ungar-
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na ej hafva något särdeles utmärkande; utan lätt kun-

na förblandas med ungar af andra Skälarter. I sitt

egentliga hemvist träffas denna art i förvånande mängd
och vistas så väl långt till sjöSj som inne uti fjärdarna^
dock helst på djupt vatten. Han förekommer mest i

större flockar^ antingen han simmar i hafvet eller träf-

fas liggande på drifismassorna. Hvarje år företager han

vandringar på bestämda tider. Man tror att dessa haf-

va till ändamål antingen att få ostördt yngla^ eller att

förfölja de vandrande stimmen af Lodnan (Osmerus
arcticus) ett slags Nors^ som han begärligt eftersätter^

eller att flyttningen sker blott derigenom att han låter

sig föras af de flytande drifismassorna. Vid vestkusten

af Grönland vistas han vanligen från slutet af Maj till

slutet af Juli och sedermera från September till Mars

(Fabric). Vid norra
j nordöstliga och nordvestliga Is-

land anländer han vanligen i September och aflägsnar

sig i MarS; återkommer i April och bortgår i jMaj

(TniENEM.). Till Hvita hafvet anländer han om vintren

med drifisen och bortgår åter i April. Vid Spetsber-

geU; der drifis aldrig sal^nas, förekommer han hela året.

Det är väl att förmoda^ att han åtminstone i kalla vin-

trar träffas vid Finmarkens kuster.

Der de ostörda och i lugnt väder vistas i flock;

ser man dem ständigt tumla om i vattnet, i många
olika ställningar. Går ett fiskstim under dem, dyka
de stundom alla på en gång ned och uppkomma åter

på samma ställe. Men om en af dem märker någon

fara, så springer han med ett larmande skutt under

vattnet; hvilket för de andra är tecken till en snabb

flygt. På en gång försvinner hela sällskapet och visar

sig först på betydligt afstånd. Då han fruktar någon

fara; uppsticker han blott nosen öfver vattenytan för

att andas och sänker sig åter genast; utan att ändra

plats.

Födoämnen: utgöras af smärre fisk; isynnerhet
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simpor och polar-norsj äfven skall han förtära småsill,
räkor och andra krustacéer.

Fortplantning: Parningen skall inträffa i Augusti
och honan föder i Mars en enda unge.

Jagt och fångst: Vid Skandinavien anställes ingen
särdeles jagt efter detta djur^ men i norra delarna af

polarhafvet utgör denna, Klappmytsen och Hvalrossen fö-

remål för en betydlig fångst 5
äfvensom isynnerhet den-

na art utgör Grönländarnes nästan enda rikedom och

enda villkoret för deras tillvarelse. Den som vill läsa

en fullständig beskrifning Öfver Grönländarnes sätt att

fånga denna sLälart, samt den nytta de veta att draga
af honom, torde jag få hänvisa till Fabricii Afhandling
i Naturhist. Selsk. Skrivt. I. i. sid. 122.

Ilaf-ert l§käl (Plioca barhata Fabr.)

Artra. Morrhdren falrika, grofoa, helhräddade ; fram-
fötterna tcärt afrundade , sidotårna kortast, den

mellersta längst, alla väpnade med grofva svarta

klor ; Färgen grå ofläckad; Kindländerna kuUriga,
rättsittande och s\ilda. Längd. 8— 10 fot.

Synonym i: Phoca barbata Fabric. Faun. Groenl. p. 15. —
Thienem. Naturhist. Bemerk. \. p. 23. — Tab. 1.—III.

Cranium IV. Remmessel Fabric. Vidensk. Selsk. Skrivt. 1,

2. p. 139. — Fr. Cuv. Mem. du Mus. XI. p. 184. pl. 12.

n:o p. k. 1. m. — Phoca leporina Lepecliin Act. Petrop.
\. p. 264. Tab. VIII.—IX. — Phoca nautica od\ albigena
Pall. Zoogr. 1. p. 108. 109., Lapp. Ajne (Se Rost.)

Beskrifning: Kroppen stor, lång och undersättsig

med hög rygg. Hufvudet ofvan platlkullrigt^ nosen ned-

tryckt bred med en sänkning framom ögonen. Näs-

tibben bar
5 Öfverläppen på sidorna tjock och svald,

beväxt med talrika morrhär. Dessa äro hvita gulaktiga,

grofva, långa helbräddade, och i spetsen krulliga. Öron-

Öppningen som ligger i en bar fläck, är omgifven af

en up])stående kant, som väl kunnat gifva anledning

att anse denna djurart liafva utöron. Framfötterna bre-
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da tvärrundadt afstympade, så att den främsta och

bakersta tån äro kortast, den 2:dra och 4:de längre,
den mellersta längst. Klorna svarta grofva ryggkanta-
de med smal böjd spets. Bakfötterna som vanligt två-

flikiga j
deras klor hornbruna, plattrinda, räta.

Färgen hos den gamle: Sedan djuret fällt, är fär-

gen öfver allt stålgrå,' nästan blågrå, utan alla fläckar,

dock något mörkare längs halsryggen och framryggen.
Före och under fällningen äro de gamla håren blekt

gulgrå. Under fällningstiden ser man de gamla håren

fläckfals qvarsittande. Hufvud och extremiteter fälla sist.— Hos denna är längden till 'svansroten något mer än

8 fot och till bakfotfliken 9i fot. Svansen kring 7 t,
framben. kring 8 t.

^
hufvudét 10 t.

j
bakben. 1 fot.

4 tum. Mus. i Lund.

Hos en annan
,
som jag beskrifvit, var färgen of-

van blekt blågrå, nedåt sidorna än blekare och under

buken hvitj
från hufvudét, som jemte halsen är ofvan

svartaktigt, går ett smalt streck af samma färg långs

ryggen.
—

Enligt Fabrjcius är de ungas färg på ryg-

gen blåaktig och mycket blek, på buken hvitj med
åren blifva de nästan öfvcr allt svartblå

j
men de allra

äldsta förlora håren, och huden är svart och bar.

Unge ännu klädd med-ull: Hela kroppen beklädd

med mörkgrå ull, som blir mörkare bak på ryggen
och bakbenen. Långs ryggen från skuldrorna till län-

den går ett bredt^ (4
—5 tum) hvitt band. Fötterna

öfver och under helt hårbeklädda
^
framfötterna väpna-

de med stora hoptryckta klor, de 3 mellersta nästan

lika långa, de två yttersta litet kortare, men äfven li-

ka långa. Baktårna också mest lika långa och försed-

da med räta klor. Morrhären talrika nedålböjda bru-

na, utåt hvita, alldeles helbräddade.

Hos denna unge, som ej var mer än 2 fot

4 tum lång och troligen ofödd, var redan tuber-
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culum anteorbitale på Öfverkäksbenen ganska tydligt uL-

vecklad.

Skallen: Öfra konturen böjd, nosen bägböjd från

pannan. Mellanbalken bred fyrkantig (d. ä. platt, med

sidokanter) der han är smalast nära 1 tum
^

bakre

gombrädden en tvär bäge -, gomkam ingen^ plogbenet

gående framåt vidt skildt från gombenet. Gomen kon-

kav, mellan bakersla kindtänderna mycket bred, så att

kindtandraden bildar nästan ett S. Foramina palatina

anteriora breda runda, med en trind kanal framför sig

i ossa intermaxillaria
j

—
/?os/mor« ligga bakom sömmen

och ofta i utbrädden. Foramen infraorbitale stort äggfor-

migt (obovat). Tuberculum anteorbitale starkt utvecklad.

Mellan tinninggrop och hjessa en kullrig öfvergångs-

yta. En trind ränna ligger horisontelt på tinningarna,

(öfver Örat) ofvan begränsad af en utstående skarp

kant, nedan af tinningbenets kindutskott. Mellankäks-

benens uppstigande gren ligger till ändsidan af näsbe-

nen
,
men äro vidt skilda frän pannbenen. Näsbenen

korta, gå föga upp mellan pannbenen. Foramen mag-
num nästan trindt, ungefär lika högt som bredt. BuUse

temligen nedtryckta med plattad hals utan knöl. Un-

derkäken har en utstående llik under 3— 4 kindtanden,

der den således är mycket bred^ den uppstigande gre-
nens knöl ligger närmast vinkelknölen. Tänderna tem-

ligen små
5
kindtänderna föga flikiga, glesa. Hjernskå-

len mycket mer bred än lång, ofvan kullrig med stör-

sta bredden framom midten.

Anmärhn.: Framtänderna och hörntänderna blifva med aren

helt tvärslitna; äfven kindtänderna blifva trubbiga.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna art är den stör-

sta i sitt slägte och dessutom näst Hvalrossen den stör-

sta af alla Nordens Phocacéer. Likasom föregående till-

hör han det norra Ishafvet och deruli kusterna af Grön-

land, Island, Spetsbergen, Finnmarken och nordkuster-

na af Ryssland. Men så vidt man hittills känner, gör
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han icke, som förra arten, derifrån utvandringar åt sö-

der *). Deremot förekommer han, enligt Pallas' intyg,
'

i stor mängd i hafvet mellan norra Asien och norra

Amerika. Att han äfven, ehuru sällan, under vinter-

tiden förekommer vid Helgelands kuster afNorrige, an-

ser jag sannolikt deraf, att jag under min resa i des-

sa trakter hörde omtalas en stor Skäl, som stundom

om vintren visade sig och liknades vid en gammal

svartaktig man med ett grätt yfvigt och krulligt skiigg.

Dessutom intygar Rosted p. 188 att Hav-Eiien före-

kommer vid Nordlanden. Han uppehåller sig mest ut

i öppna hafvet, likasom Klappmytsen, dock kommer han

oftare än denna nära under landet.

Denna skälart skall vara rädd, men derjemte myc-
ket nyfiken och derigenom oförsigtig, dessutom är han

mindre snabb i sina rörelser än de andra. Han håller

sig mest på djupa ställen af hafvet och träflas aldrig

i flock", utan ströfvar kring parvis eller ensam. Sällan

eller, aldrig går han upp på land, men gerna stiger

han upp på lägre flack is i bukterna
5 på den högre

isen skall han svårligen kunna uppsläpa sin tunga kropp.

Då han simmar på hafvet, känner man honom lätt der-

igenom att hufvudet och ryggen stå högt upp Öfver

vattenytan. Hans talrika starka morrhär och stirrande

Ögon skola gifva honom ett bistert utseende. Hans ny-
fikenhet bringar honom mest i fara^ ty för att betrak-

ta jägarens båt, närmar han sig så, att han lätt kan

träffas af skott eller harpun (Jemf. Tiiiene.m. p. a. st.)

Fortplantning : Haf-ert Skälen anses yngla i Febr.

eller Mars, och honan föder ej mer än en unge. Den-

ne är vid födslen, liksom alla skälfoster, klädd med en

ullik fäll, som af Thienemänn säges vara gul, men af

Fabricius blågrå och på magen hvit (_"lividus ventre albo" f).

*) Den Skäl, man funnit vid Orkaderna och ansett höra

till denna art, är icke denna utan Gråskälen. Jemf, sid. 304.

I) Jemf. äfven Natuihistor. Sclsk. Skrivt. p. 144.
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Jag har anledning tro att Fabricius har
rättj ty jag har

af denna art undersökt en unge som ännu var klädd

med ull och som hade hela kroppen täckt med en

mörkgrå ullig fäll. Se sid. 295.

Födoämnen: Enligt Fabricius lefver denna, liksom

Klappmytsen, af större fisk: hälletlundra
, torsk, uer

o. s. v. Enligt TiiiENEMANN deremot består dess föda mer

af skaldjur och kräftor än af fisk. Samma uppgift ha-

de MoHR fått på Island. (Mohrs 'hl. Fauna pag. 4).

Jagt och fångst: Af alla skälarter är denna mest

eftersatt vid Grönland och Island, isynnerhet för sin'

tjocka och starka hud
j

äf\ en lemnar han en stor mängd

späck. Då han ej är så snabb i sina rörelser, som

de flesta andra skälarter, är han icke eller särdeles

svår att komma inom håll. ]Man skjuter honom med

kula, eller kastar i honom en harpun och dödar ho-

nom derefter med lansar
5

eller ock fångas han i garn.

Jemf. Thie>em. p. a. st. pag. 36 och Fabri c. Naturhist.

Selsk. Skrivt. 1. 2. p. 149.

Nijtfa och skada: Af denna Skälart fås den stör-

sta och tjockaste hud. Grönländarne nyttja den till har-

pun-linor, fisksnören, rep och tåg. De gamla kustbo-

arne i norra delen af Skandinavien gjorde deraf, och

af Hvalross-hudar, rep och ankartåg, som de kallade

Scardr och Scardreip , och som voro så starka, att ej

00 man kunde sönderslita ett sådant (Se Gunner. hos

Leem, p. 216. not. och Others Reseberätt. öfvers. af

Portan i Kongl. Yitterh. Acad. Handl. VI. p. 74).

Hafsskälslägtet (Halielioerus Nuss.)
HuFvuDET aflängt , med tjock långdragen nos utan någon

sänkning framom ögonen.

X'i>DERNA: Framtänderna ^^ hörntänderna höga kägel-

formiga, spetsiga och krökta; kindtänderna -f-Zy

enspetsade, kägelformiga , krökta, med en kant
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framtill och bahäll Alla kindtänderna hafva enkla

rötter med undantag af de två innersta ofvan och

nedan, som ha dubbla rötter.

Fötterna liksom snedt afslympade ; klorna på framföt-
ter och bakfötfer väl utvecklade.

Skallens omkrets hos de yngre äggformig ,
hos de äldre

rhomboidisk
,
med de två spetsigare vinklarna af-

huggna. ,

'

Den enda hittills kända skäl- art, som tillhör detta släg-

te, uppehåller sig i öppna hafvet, lägger sig ibland upp
på utskjutande uddar, och visar sig nästan aldrig i de
inre skärgårdarna.

C«ri'åiili.äl (^Halichoerus grypus *J.

Artm. Oregelbundna svarta eller svartaktiga fläckar,
tecknade på en hvitgrå, askegrå, stålgrå eller

svartgrå botten. Längden 4— 6 fot och deröfver.

Synonymi: Phoca grypus (Den krumsnudede Scet) Fabric.
Ntiturliist. Selsk. Skrivt. 1. 2. p. 167. tab. XIII. fig. 4.

(skallen).
— Halichoerus grisens Nilss. Skand. F:na 1.

p. 377. — Halichoerus grypus Nilss. Illum. Fig:r till

Faun. XX. hiift. pl. 34. fig. 1—2; — Grey Seat Bell
BritLsh. Quadrup. p. 284. (skallen).

— Gråskät och Ståt-
skäl ÖDM. Vet. Akxid. Handl. 1784. p. 83. 84. Sv. Grå-
skät, Hr/fsskäl; Blek. Sjöskdl, Utskärsskäl; Bohuslän:
Erumnos **).

Anmärkn.: I Cuviers Osseinens foss. V. I. p. 216. Icmnas en

mycket kännelig beskrifning öfver ett cranium af denna
art efter en teckning af Ev. Home i Philos. Transact.
1822 pl. 27; men uppgiften att den är af en Phoca
frän Söderliafvet, saknar all grund.

Beskrifning: Kroppen spolforinig med kullrig rygg

*) Då Fabricius, som först beskrifvk arten, kallat den
Phoca grypus ej Gryphus ,

torde väl vara rättast att bibe-
hålla det längst kända specifika namnet.

**) Det är af denna fiskarebenämning, som Fabricius bil-

dat namnet grypus, hvilket ord hos Virgilius just betyder
kroknäsig. i
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och platt buksida. Hufvudet aflångt med plattkullrig

panna och tjock nos^ ulan någon sänkning framom Ögo-

nen. Nästibben l)ar. Morrhåren bleka (hvitaktiga) hop-

tryckta vågbräddade. Öfver hvardera ögat sitta några

få bleka borst. Framfötterna snedt afstympade : klor-

na 1 och 2 nästan lika långa, de följande efter hvar-

andra aftagande, alla hoptryckla trindryggade, än Ijle-

ka, än hornbruna
j
bakfötterna tvåflikade, de 3 meller-

sta klorna trinda, syllika, något böjda, sidoklorna något

bredare halftrinda: de mellersta räcka långt utom hud-

kanten. — En ung hona, som jag beskrifvit, höll nå-

got mer än 4 fot i längd 5
hufvudet var kring 9|tum,

frambenen 6 tum, bakbenen 9 tum, svansen kring 3

tum. Hufvudet långlagdt, nosen tjock, temligen lång-

dragen med öfra profilen helt rät, knappt något ned-

böjd ,
och utan minsta tecken till sänkning framom ögo-

nen. Håren på kroppen mycket plattryckta och spet-

siga, men ej vågbräddade ,
korta tilltryckta, kännas glatta

med, sträfva mot. Färgen silfverhvit glänsande, mar-

morerad eller oregelbundet fläckig af svart, ofvan, på

sidorna och benen, så väl de främre som bakre. De

svarta fläckarna äro isynnerhet talrika och sammanfly-

tande på sidorna. Undra kroppsdelarna hvita med gle-

sa svartaktiga fläckar.

De gamla Gråskälarna fälla i Julij
men ungarna

hade ännu icke fällt i slutet af Augusti, och lära icke

fälla första året.

En ung Gråskäl
,
dödad den 1 Sept. och- således

blott 6—7 månader gammal, höll nära 3| fot i längd 5

från nos till öga 3
t., bredd mellan ögonen 24- tum.

— IMorrhåren blekbruna
j färgen ofvan blekt askegrå

med oregelbundna glesa svartaktiga, mindre lydliga

småfläckar. Sidorna, benen och undre kroppsdelarna

hvita.

Varierar: JMörkgrå, långs ryggen ännu mörkare

svartgrå; nedåt sidorna något blekare grå, öfver allt
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beströdd med smärre oregelbundna och olikstora rent

svarta fläckar
j
hufvud och ben brungrå ofläckade. Ny-

skjuten syntes han nästan svart.

Änmärkn. \ : Denna GrAskäl var en hona som blifvit dödad i

Sundet kring den 20 Juli, och höll i längd 4|- fot. Ilon

hade nyss fällt (således var hon fjorunge, ty ungarna
fälla ej första året, och kring 1 år 5 månader) och ha-

de ännu der och fivar några gamla vinterhår qvarsittan-
de. Dessa voro grågula ,

dä dei'e«iot den nya fallen var

svartgrå och mycket fin. Iläraf sef man: 1) att de

gamla ändra färg efter årstiderna och 2) att grundfärgen
är olika mörk hos skilda individer af samma ålder och

kön under samma årstid. Skallens längd 8 tum --4 lin.
,

bredd 4 tum 6 lin; crista3 temporales 6 lin. fr. hvaran-

andra; öfver hopknipningen af mellanbalken 3 lin. Hjern-
skålens bredd 3 tum 6 lin.; längd 3 tum.

Anmärhn. 2 : Ungen af denna art kan, sedan han blifvit upp-
stoppad ,

lätt förblandas med en unge af samma storlel<lätt förblandas

af Phoca^ Groenlandica.

följande skiljaktigheter :

Ung Phoca groenlandica:

Öröppningens afstånd från

ögat utgör I af ögats afstånd

frän nästibben *).
— Morrhå-

ren de främre bruna fina, de

bakre hvita, hoptryckta vågi-
e-a. Framklorna svarta eller

mörkt hornfärgade (ej med
hvita spetsar).

Färgen: ofvan brungrå, in-

under hvitaktig, öfver allt glest

beströdd med små och myc-
ket små oregelbundna mörk-

bruna fläckar 1—i^ tum, hela

och fulla; hufvudet ofvan mer
hvarifrän framgår

nosen ett brunt band;
en blekare bred trakt kring

ögonen. Svansen gråbrun, i

sidokanterna hvitaktig.

jemförelsen har jag funnit'

brunaktigt,

långs

Ung Halichoeriis grypiis :

Öröppningens afstånd frän

ögat utgör knappt hälften så

långt som ögats afstånd från

nästibben*). — Morrhären af

samma färg och form, men
mycket giöfre. Framklorna

hvitaktiga eller hornbruna med
hvitaktiga spetsar och större

än hos Phoca groenlandica.

Färgen ofvan silfvergrä el-

ler stålgrå, tätare beströdd med
små oregelbundna svartaktiga

fläckar, stundom bestående af

punkter samlade till oregel-
bundna fläckar; stundom ut-

förande hela och fulla svarta

fläckar af '1 till 2 tums längd;

på sidorna och inunder hvit.

Svansen

groenlandica.

än hos Phoca

*) Detta skiljemärke är konstant.
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Skeleltet: Skallen kännes genast genom den (minst
6 linier) tjocka^ trinda och långa mellanhalken, och

den stora nägot päronformiga näsöppningen. Goiiikan-

len äF bagbojd och mycket skild frän vomer. •— Hjern-
skälen är hos unga excm})lar snarlik den hos Ph. vilu-

lina, derigenom alt den är kullrig och mer bred än

lång 5

men största bredden ligger här öfver midten^
och nackhålet är tvärt-ovalt.

Hos de gamla är ansigfsreg^onen hiigre^ 3 t. 6 lin.

och äfven bredare än hjernskålen_, som är 3 tum 3 lin.

hög, samt framtill snedt afhuggen, med en mycket stor

aflång näsöppning, som upptill är bredast, och Öfver

midten nägot hopknipen. Mellanbalken bred (kring \

t. 2 lin.) trind och baktill starkt hopknipen, öfvergår i

en stark crista sagitlalis, som baklill förenar sig med
ännu starkare cristse occipitales, mellan hvilka ligger

baktill en betydlig urgröpning. Hjernskålen nästan fyr-

kantig och mer bred än lång. Kindtänderna grofva,

kägelformiga med en kant framtill och baktill, spetsiga
och spetsen bakåt böjd^ de två innersta i underkäken

med en liten tagg vid roten framtill och stundom äfven~

baktill. Alla kindtänder enrotiga, utom de 2 bakersta

som ha två rötter. Hörntänderna starka spetsiga och i

spetsen krökta
5
framtänderna äfven spetsiga krökta, de

yttersta ofvan störst likna till formen nästan hörntän-

der. — Skallen af en mycket gammal Gräskäl är 10
t. 4 lin. långt, 6 t. 6 lin. bredd. Hjernskål. 4 t. 3 lin.

bredj 3 t. 2 lin. lång.
— Skallen af en års unge af

6—7 månader är 8 t. 2 lin. lång, 4 t. 5^ lin.

bred) cristae temporales \ tum aflägsnade från hvar-

andra
5

crista3 occipit. redan temligen utdragna, och in-

gröpningen mellan dem märkbar. Mellanbalken baklill

knappt märkbart hopknipen. Höjden öfver hjessan 3

t. 2 lin., öfver näsan 2 t. 2 lin. Hjernskålen kullrig,

mer bred än lång och med största bredden öfver midten.—
Ofriga skelettet af samma : Atlas öfra ring har ett hål i
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frambrädden på sidorna
5 flyglarna små fyrkantiga inta-

ga blott bakre hälften af sidorna och äro i bakbrädden

genonriborrade af ett stort hål. Axis' process, odon-t.

cylinderf. afrundadj process, spinos. rundad med fram-

gående kant. Costaj 15 par smala
5

sternum beståen-

de af 9 trinda ben förutom manubr. som är brosk.

Scapula halmånformig 5 t. lång, 3 t. bred
5

crista hö-

jer sfg nedåt
^

blir något bredare och slutas nedtill

tvärt inskuren. Os humeri 4 t. 21 lin. S-formigt böjd
med en nedgående stark kam långs Öfra hälften af

framsidan, och ett stort rundt hål i inbrädden Öfver

nedra ledgången. Ulna 3 t. 4 lin.
,

baktill mycket djupt
och hoptryckt, och Radius 4 t. ö lin. nedtill mycket
bredt och hoptryckt, helt skilda. Tummens alla ben,
från os metacarpi till nageln, störst af alla. Bäcknet 7
t. långdraget 5

foram. obtur. ovalt-atlångt j
ossa pub. rä-

ta
5
ossa isch. med en trubbig vinkel ofvan^ ossa ilium

framtill utåtböjda. Os fem or. 3 t. 4 lin. platt och bredt
^

tibia 6 t. 4
lin.,

och fibula helt skilda
5

äfven här är

tummens ben af alla tjockast och längst,
—

Tungan

klufven, belagd med piggar^ tarmkanalens längd fr. py-
lorus till anus- 68 fot, från nosspetsen till pylorus

kring 3 fot 2 tum
5

från anus till blindlarmen 21 fot 1

tum. Lefvern mycket stor, delad i fyra flikar med en

stor aflång simblåsa. Blindtarmen kort trubbig. Ma-

gen atlång. Pancreas stor, mjelten likaså. Uterus bi-

cornis. Hannen har ett långt ben i penis.

Hos en fuUväxt är Scapula 74 t-
5
Os humeri 6

t,, Ulna

74- 1,
j
rad. 5|- 1.,

Os femoris 5 t.
,

Tibia och Fib. \ 0|- tum.

Anmärkn. : Skallen äfven af denna art är något kortare och
bredare hos honan, längre och smalare hos hannen.

Vistelseort och lefnadssätt: Gråskälen har sitt egent-

liga stamhåll i Östersjön, der han talrikt förekommer i

öppna hafvet
,
och besöker blott de yttersta skären eller

de utskjutande uddarna, nästan aldrig de inre skärgårdar-
na. Händer det någon gång, att hänvisar sig bland de
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inre skären, så tror man (i Blekingska skärgården) att

han väntar storm eller ock förföljer han något stim af

sill eller strömming. Äfven träfTas han i Sundet och

någon gäng i Nordsjön. I Bohusskären är han, enligt

Ekström
; sällsynt. Vid Norriges vestkust och ända upp

vid Finnmarken lärer han äfven visa sig 5
och hvad man

länge förmodat
,

att Isländarnes Ufsek *) tillhörde den-

na art, har genom Isländaren Hallgrimssons interessanta

iakttagelser bekräftat sig. Men man anade icke ens

att vistelsen för samma art sträckte sig åt söder utom

Östersjön och Nordsjön. Herr Bob. Ball
,

en h^ländsk

Naturforskare af stor förtjenst, har upptäckt Gräskälen

i hafvet mellan Irland och England, och ådagalagt att

han der är den allmännaste af alla Skälarter**). Den-

na märkvärdiga upptäckt har i betydlig mån utvidgat

vår kännedom om denna skälarts geografiska utbredning.

Då Gråskälen således förekommer både vid Island och

Irland, är det högst sannolikt, att han äfven träffas

vid Orkney-Öarna ***).
I Östersjön förekommer han, som redan blifvit

nämdt, i stor mängd och är i somliga trakter derstä-

des ej blott den talrikaste, utan snart sagdt den enda

skälarten. Vid ÖrÖ Lotsplats i Östgötaskären, der jag

haft tillfälle inhemta kännedom om förhållandet, och der

skälfångst idkas som en betydlig inkomstkälla, förekom-

mer denna i mängd j
deremot träffas derstädes sällan

*) Jomf. Eggert Olafsens Reise p. 488, 529 och 53 i.

**) Herr Ball visade åtskilliga skallar deraf vid Natur-

forskaremötet i Bristol 1836, hvilket jag hade tillfälle bevista;

jag- kan således med full säkerhet intyga, att de tillhörde

samma art som vår.

***) Pä Brifish Museum i London lag ett gammalt upp-

stoppadt exemplar, som ansågs vara Parsons Long-hodied
Seal (i Philos. Trnnactions etc.) och som lärer gifvit an-

ledning dcrtill att Phoca barbala blifvit upptagen i Englands
Fauna. Nämde exemplar i British. Mus. tillhör den härifråga-

varande Gräskälen.
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Ringlade skälen och aldrig den spräckliga Fjärdskälen^

Hafsskälen ,
hvilken benämning der tillägges Gråskälen,

går i flock ute i Öppna sjön och stiger om aftnarna

upp^ för att hvila öfver natten^ på de yttersta låga

skären^ som äro platta och föga högre än hafsytan.

Dessa skär ligga vid pass en mil utanför Lotsplatsen
och ett par mil från fasta landet. Här lägga Hafsskä-

larna sig upp^ stundom i sådan mängd ^
att de täcka

skären. De vråla om natten, då de slåss om liggstäl-

lena. Då luften är ren och vädret lugnt ^
eller vinden

något drager åt landet, höres deras vrålande från skä-

ren ända in till ÖrÖ. Om dagen ser man stundom

Gråskälen i Öppna sjön stå upprätt i vattnet och sofva

så tungt, att man i båt kan komma honom helt nära.

Men äfven om dagen lägger han sig stundom upp på skär.

Denna, liksom andra skälarter, vandrar under oli-

ka årstider till "skilda trakter af hafvet. Från norra

delen af Östersjön, eller Bottniska viken, der han i

mängd skall tillbringa vintren och yngla, vandrar han

vid slutet af Mars månad med sina ungar åt söder

ned åt Östersjön *}. Denna utvandring inträfTar så

snart ungarna blifvit så stora, att de sjelfva kunna sö-

ka sig föda. Enligt Gneifk (p. a. st. p. 180) vandra

ungarna under denna färd åt Östersjön i rät linia, så

att, ifall något stengrund eller en landudde ligger i

deras väg, tåga de tvärt deröfver, 'livarföre ock gen-

vägen ofta betalas med lifvet" **}. Inträffar det att

isen före vårfärden (den 25:te Mars) blir i Bottniska

hafvet af storm sönderslagen och skingrad, och en

mängd Skalar vistas på ett ställe, så uppsöka de stora

isstycken , på hvilka de kunna hafva det säkraste stam-

*) Jemf. Cneiefs Berättelse om Skälfångst i Östersjön.
Vet. Akadis Ilandl. 4757.

**) Det förtjenar i anledning häraf erinra om den Skäl,
som '1829 råkat pä land i Leufsta socken och som befanns
vara en ung Hafsskäl (Jemf. sid. 273).

Skandn:s Däggdjur. 20
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håll för sig och sina ungar, som ännu äro för späda
att företaga vandringen åt söder. Under sådana för-

hållanden vilja alla gerna ligga på isen^ men då de

sällan alla få rum på ett och samma isstycke ,
så upp-

kommer ett förfärligt slagsmål med vrålande, bitande

och rifvande dem emellan, så att det höres på långt

håll och stora skråmor lemnas i deras skinn. Denna

skälart trifves dessutom aldrig tillsammans med sina sam-

slägtingar^ hvarföre, dä Gråskälen mot slutet af Mars

begifver sig med sina ungar åt söder, förfoga sig Vi-

karskälarna ät norr (Cneiff p- 180). Icke heller ser

man Ringskälen i sällskap med Gråskälen.

Födoämnen: Dessa utgöras af sill, strömming,
torsk och annan fisk

,
som han kan åtkomma

,
och hvar-

af han åt gången skall sluka en otrolig mängd. Skäl-

skyttar påslå väl, att de äfven funnit sjögräs och tång
i dess mage j

men i dem jag Öppnat har jag aldrig

funnit annat än fisk. De kägelformiga spetsiga kindtän-

derna, som, likasom hos Delfinen, gå in emellan hvar-

andra då käkarna tillslutas, äro visst icke egnade att

tugga växter, men väl att hugga uti fisk och dylikt

rof *). Gråskälen är, enligt sina tänder, den glupskaste
af våra Skälarter.

Fortplantning: Gråskälen parar sig vid Midsora-

marstiden och honan ynglar i Februari mellan Kyndels-
messan (d. 2 Febr.) och Mattsmessan (den 24 Febr.)

på nakna isen, ofta i den bistraste köld, 1 unge, hvil-

ken, om den utskäres ur modren, och troligen äfven

då han födes, är klädd med en helt gul, ullig fäll,

men någon tid efter födslen blir samma ullfällhvit **),
och denna behåller han i 8 dagars tid hvarefter han

*) De äro hos gamla exemplar alltid slitna långs sidor-

na, men sällan pä spetsarna.

**) Häraf torde härleda sig den uppgift Ödmann fått, att

Gråskälen har gul och Ståfshälen hvit unge, ehuru de ut-

göra en och samma art.
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börjar fälla^ först på hufvudet och frambenen, som ef-

ter i 4 dagar redan äro svartgrå (Cneiff). Enligt upp-

gift på Örö bär ungen sin uUklädnad längre fram på

sommaren, då den småningom fälles. En sådan unge,

som var 2 fot 9 tum lång, hade följande färg: ofvan

silfverhvit, inunder och på sidorna något gulaktigt hå-

ren utstående mjuka och med tät krullig ull i bottnen
j

morrhåren bruna
, plattryckta och i kanterna undulera-

de. Denna unge hade nafvclslrängcn qvar då han dö-

dades. — Den ullbeklädde ungen vägar sig ej ned i

vattnet, men blir liggande på isen, der han blifvit fram-

född och gifver med ramande sin hunger tillkänna, då

modren uppkommer ur vattnet och daggar honom på
isen. Ser hon någon fara nalkas, så fattar hon ungen
i sin mun och bär honom till ett annat isstycke.

—
Först efter en månads tid kan han sjelf söka sin föda

i vattnet och företaga vandringen med modren. Han

växer hastigt j ty vid ett hälft års ålder är han redan

kring S-i- fot lång och ger vid pass 1 L:pd späck.

Jagt och fångst: Gråskälen utgör i Östersjön fö-

remål för jagt och fångst i en mycket större skala, än

den alla phocacéer sammantagna för öfrigt i hela Eu-

ropa lemna.

I tlera trakter af Östersjöns skärgårdar utrusta

Inbyggarna redan i Februari och Mars månader hela

båtflottor, bestående af större och mindre kajutbåtar,

med jernskodd köl och !S mans besättning för hvarje

båt. Dessa, försedda med proviant för 2—3 måna-

der, afsegla utåt hafvet, mellan ismassorna, för att söka

Gråskäl. Vanligen åtföljas 3, 4 eller flera Ijåtar för att

vid påkommen nöd lemna hvarandra bistånd under

denna äfventyrliga färd. Dä de träffa ett isberg, läg-

ger båten sig fast vid dess läsida och man undersöker

om derpä finnes Skäl. Ett sådant drifisberg har ofta

en half mils längd och 20—24 fots höjd öfver hafs-

ytan. Det består af större och mindre på hvarandra
20*
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vältade isstycken^ fullt af hålor och springor. På des-

sa drifisar träffas stundom Gråskälen i stora skaror.

Då skyttarna varseblifva dem, skynda de sig upp och

med klubbor ihjälslå så många de kunna
,

innan de

finna hål i isen, genom hvilka de kunna krypa ned i

vattnet. Ungarna, som ännu äro små, låta de ligga lill

sist, ty de gå icke sjelfmant i sjön. Men äro många
hål i isen, måste skytten krypa på magen så långt

fram att han får skotthåll. Ar ett stort antal samladt

och de bitas om platserna, uppkommer ett sådant vrå-

lande att de föga skygga för smällen^ och skytten,

som är klädd i skälskinn och äfven härmar skälens rö-

relser och vrålande läte, kan genom det ena skottet

efter det andra nedlägga ett temligen stort antal. Äf-

ven fångas skälen, alldeles som i Grönland, på det

sätt, att karlen med ett skäljern, fästadt löst på en

stake, lägger sig vid ett af de andhål, skälen har på

isenj och så snart denna sticker nosen upp för att

andas, hugger skytten honom med skäljernet och låter

honom löpa Utet med linan, tills han utmattat sig,

hvarefter hålet hugges större och skälen uppdrages på
isen. — Genom dessa färder, uti hvilka sä väl flera

socknar i Yester- och Öster-botten, som ock inbyggar-

ne i Rödlöga, Svartlöga, Kudoxa och Sundskär, lydan-
de till Stockholms län, årligen lära deltaga*), dödas

hvarje år en otrolig mängd Gräskäl i Öfra delarna af

Östersjön.

Äfven brukas i skärgårdarna af Öfra Östersjön att

om våren mellan Mattsmessa (d. 24 Febr.) och Vår-

frudag (d. 25 Mars) tåga från stranden ut på isen så

nära brädden, man kan komma. Dessa resor företa-

gas vanligen af 4—G skyttar i sällskap och med kost

för några dagar. På yttersta isbandet träffas då Grå-

skälar som der föda sina ungar, stundom i större floc-

*) Jemf. G.NEiFFp. a. st. Ödman Vet. Akad. Handl. -1784 s. 86.
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kar. På samma salt som under förra beskrifna färden

ihjälslås skälen med klubbor^ eller fälles med skott.

I södra delarna af Östersjön skjutes denna skäl

om vintren blott tillfälligtvis, då han uppgått ur en vak

på isen, eller lagt sig till hvila på ett utskär.

Under sommaren fångas, på flera ställen af Öster-

sjöns skärgårdar, denna skälart med garn, som utsät-

tas kring de yttersta låga skären. Vid Örö Lolsplats

i Östgöta skäl-gården fångas på detta sätt årligen ett

stort antal Hafsskälar. Garnen äro bundna af tenor,

hoptvindade af 3 trådar af stark -något hecklad hampa,
tillsammans så tjocka som en dufpenna^ de hålla 4—5

tum från knut till knut. For att bättre stå emot rota

i vattnet, tjäras de. Öfra brädden uppbäres af trästic-

kor som flöten, och undra hörnet fästes med en stor

sten, om hvilken ett rep är slaget. Garnen utsättas

kring skären om aftonen och upptagas tidigt om mor-

gonen. Då Skälen om natten vill gå upp på skäret^

invecklar han sig i garnet, dragés ned i sjön och qväf-
ves. Dessa garn börjar man ej utsätta förr än vid

middsommarstiden och fortfar dermed så länge årsti-

den tillåter det. Som Hafsskälen går i ilock, fångas

stundom ett större antal åt gången. Under en natt

hade man i garnen fått 1 4 stycken. Det är likväl en-

dast ungar och någon gång fjorungar, som på detta

sätt erhållas. Komma gamla stora Skalar i garnen, så

löpa de antingen bort med dem, om garnen äro star-

ka, eller ock sönderslita de dem. De stora fångas al-

drig, utan måste skjutas; och som de stundom ligga

tätt i flock, händer att man får flera i ett skott. Ho-
norna äro räddare och således svårare att skjuta än

hannarna. Honorna äro mycket fetare
5 dödskjutna flyta

de stundom på vattnet
5
hannarna äro magrare och fly-

ta aldrig*).
— Äfven utanför södra Skånes strand är

*) Skälskyttarna skilja könen af denna art derigenom, att
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ett ställe^
der Gråskälen åtminstone förr fångats ,

nem-

ligen ett skär kalladt Skare, en mil Öster om Kläppen,
der han om natten lägger sig upp och fångades i garn.

Eljest skJLites han vid denna kust och i Sundet, då han

lägger sig upp på stenar eller utskjutande uddar.

Nytta: Genom den stora mängd, hvari Gråskälen

förekommer isynnerhet i Öfra trakterna af Östersjön,

gifver han utan tvifvel en stor årlig afkastning, ehuru

vinsten, fördelad på mänga skyttar, ej kan blifva sär-

deles stor på hvar. Späcket utgör det hufvodsakliga

värdet. 1 en stor Gräskäl, af 8 fots längd och kring

20 L:pds vigt, fås vanligen kring 12 L:pd späck, som

efter 3 R:dr B:ko pr L:pd gör 36 R:drj för huden,
som är vackert isgrå och glänsande, och stor som en

oxhud, betalas kring 2—3 R:dr B:co, således tillsammans

nära 60 R:dr R:gs. De mindre exemplaren gifva min-

dre. Då man nu besinnar, att af denna art årligen

dödas tusendtals i Östersjön, så finner man lätt att

denna näringsgren icke är obetydlig.

Andra Gruppen : 4 (ramländer ofvan och 2 nedan.

Blåsskäl-slägtet (Cystopliora*) IViiss.)

HuFvuDET stort med bred panna och pä nosen en kort

snahel eller en lös hud, som efter behag kan upp-
blåsas. .

hannen har större (längre) hufvud och mer långliigd kropp
än lionan, som har kroppen mer tjock och "buttig'\ Färgen
äroftistlika. — Denna skälart blir mycket gammal, skyttarna
vid Öm menade att han blir 20 år gammal, och fäller slut-

ligen tänderna så att han svårligen kan lifnära sig. Jag har

skallen af en sådan gammal tandlös Gråskäl, som för många
år sedan blef skjuten vid Rå. Han var ytterst mager, och

oduglig att användas.

*) Af zvzis-^o)s vesica, xvgsoKfoga, contr. zvgmffOQa. Hit

höra slägtena Stemmatope , Macrorhine och Phoque des Pa-
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Tänderna: Framtändenia ^ kägelformiga , spetsiga: de

yttre ofvan mycket större än de mellersta; de un-

dre minst *); hörntänderna höga kägelformiga

spetsiga och krökta; kindtänderna
-|-Z|-

små skil-

da, nästan afhvggna, men i ä?idan till en egg
liksom hopknipna och rynkade.

Fötterna liksom hos föregående hårbeklädda, och de

främre snedt afhuggna; alla 5 tärna väpnade med
starka klor; de bakre delade i 2:ne större yttre

flikar med 3 smärre mellan dem.

Skällens omkrets bredt-oval, med kindbägarna mycket

utböjda, ofvanifrån utskurna och liksom utringa-

de, hvarigenom orbita synes utomordentligt stor;

nosen kort, temligen smal, mellanbalken bred, of-

van platt, hos de yngre försedd med sidokanter ,

hos de äldre trind. Näsöppningen långt hjertfor-

mig. Alla kindtänderna hafva enkla rötter.

Detta slägte innefattar stora Skäldjur, och en hit-

hörande art är större än sjelfva Hvalrossen. De vistas

i polartrakterna, en i södra och en i norra hemisfe-

ren, der de lefva truppvis och eftersättas för sitt rika

tagens Fr. Cuv.
,

af hvilka de två senare benämningarna till-

höra djur af en och samma art, men af olika ålder. 1 alla

fall är benänmingen Cystophora äldre än någon af des-

sa, ty den förskrifver-sig från 1820, då första upplagan af

Faunan utkom; Fr. Guviers Afhandling är af år 1825. Dessutom

är benämningen, ehuru på ett annat språk, mycket gammal i

Norden; på Island kallas dessa hafsdjur Blaudru-selur d. ä.

Skalar med en blåsa, eller Blås-skälor.

*) O. Fabricius uppgifver, både i Fauna Groenlandica och

i Nalurhist. Selskabets Skrivter, att Cysfoph. cristala har 4

framtänder nedan, och att han blott hos ett enda exemplar
sett 2. Jag deremot har 7 cranier af denna djurart för mig
och jag har sett ett mångdubbelt större antal

^
men hos in-

tet enda träffat mer än 2 framtänder i underkäken; och sam-

ma antal hade äfven alla de exemplar af Cystophora probo~

scidea, jag haft tillfälle att undersöka.
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späck^ som lemnar en ymnig mängd af trän. Färgen
hos de yngre är silfvergrå och enfärgad, och mycket
olik de äldres.

Dlais-Sliäl (Cystophora cristala Erxleb.)

Artm. Nästihben härbcklndd; klorna hcitaktiga ; nosen

och pannan svartaktiga; kroppen ofoan stålgrå,
under Iwitgrä ,

oflackad hos ungarna, svartfläc-

kig hos äldre ungar och helt brokig af svart och

hvitgrätt hos de gamla.

Synonym] : Phoca cristata Euxleben Mammal. p. 590. —
Gmel. Syst. Nat. 1. \. p. 64, n. 8. — Fisciier Synops.
Mammal. I. p. 241. — Phoca mitrata Cuvier Ossem.
foss. V. I. p. 210. — Phoca lenniiia Fabric. Faun. Groenl.

p. 7. — Klapmydsen Fabric. Naturhist. Selsk. Skrivt. \.

2. p. 120. tab. 12. fig. 2 (eran.). En hiifvLulsaklig af-

handling.
— Phoca leucopla Tijieneman.n Bomerk. p. 102

unge, god beskrifning.
— Klapmyds Egede Groenl. p. 46. —

GuNNER. Norske Selsk. Nye Sami. 1. p. 2-5. — Rosted

p. s. st. II. p. 188. — Seal wUh a Cawl Ellis Voy.
Huds. p. 134. t. 6. fig. 4. -^ Cystophora boreatis Nilss.

Skand. F:na 1. p. 383. Cystophora cristata Id. lllup.i.

Fig:r 20 Haft — Stemmatope Fr. Cuv. Mem. du Mus.
XI. p. 196. pl. 13. f. 3. g. h i.

— Sv. Kfappmytsa-^J;
Norr. i Nordlanden : Klakkekal, Kahbulskobbe ; i Finm.

Kiktiebb; Lapp. Ävjor Gunner. Oaado Lee.m.

Anmärkn.: Denna art har i synonymien blifvit förblandad med
södra hemisphercns Cystophora proboscidea. Unga cra-
nier af dessa begge arter äro visserligen sä lika, att de
lätt kunna förblandas, om man ej är uppmärksam på de

skiljaktigheter som finnas anförda uti lllumi?i. Fig-.r 20
Haft. De höra således bestämdt till ett och samma slägte
ehuru Fr. Cuvier deraf bildat två om icke tre.

Beskrifning: Hufvudet stort med tjock och trubbig

nosj näsan helt och hållet hårbeklädd
j näsborrarna,

*) Denna benämning, som egentligen betyder Slaghufva,
Kaschett, brukas äfven af Svenska sjömän, som varit nied

på skälfångst i norra Oceanen.
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som ligga fram under nosspetsen^ äro temllgen små,
i jemfiirelse med andra arters, och upptill divergerande.
Morrhåren grofva hoptryckta, vägbräddade ,

bruna. Öf-

ver nosen och ända upp mellan Ögonen är huden hos

hannen lös och kan, efter djurets behag, uppdrifvas till

en stor bläsa, som då ä'r på sidorna kullrig och har

långs midten en rygg^ den går ned" till näsborrarna,
som äfven ligga uti den. Framfötterna starkt hårbe-

klädda hafva 5 hvitaktiga, starka, spetsiga, under ränn-

lade klor, som efter hand aftaga och sträcka sig föga
utom den mycket sneda, starkt håriga fotkanten. Bak-
fötterna breda och stora, delade i två stora sidotlikar,

(hvaraf den yttre något större och längre) och tre

mindre, inre, af hvilka den innersta minst, hvardera

väpnad ofvan med en hvitaktig, rät, piattrind spetsig
klo. Svansen bred och tunglik. Hårbeklädnaden nå-

got yfvig, tät och sträf.
'

-

Färgen: Äldre: Nosen ofvan och pannan svarta,

enfärgade 5 kroppen brokig; d. ä. i stora fält fläckig af

svart och hvitaktigt, dock sä att ryggen har mera svart,

buksidan mera hvitt^ nacken och öfverhalsen svarta

med hvitaktigt småtläckiga^ framfötterna och bakfötterna

svartaktiga eller svartbruna, föga småfläckiga. Mus. Lund.

Honan saknar blåsan på nosen, men har den långs-

gående kölen,
'

Ungen i första aret: Ofvan enfärgadt stålgrå (mörk-

grå) j
sidorna af kroppen, halsen och hufvudet upp

under ögonen samt öfverläppen och frambenen hvita

med skarp färggräns långs kroppssidorna 5 pannan, no-

sen ofvan och kinderna svartaktiga. Klorna hvitakti-

ga. Längden o fot. Cranium nära S tum
5

bredd 6

t. 1 lin. Mus. Lund.

Ungen i andra aret: Ofvan stålgrå (mörkgrå) be-
strödd med oregelbundna svarta fläckar af hvilka de

största äro kring 14- tum
5

sidor och undra kroppsde-
lar hvita, de förra med bruna fläckar, isynnerhet små
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och talrika p5 halsen. Nosen och pannan svarta med grä

stickelhår. Crmiim nära 9 tum
5
bredd 6 t. 3 1. Mus. Lund. •

Skallen: Näsöppningens golf med en smal ränna.

Gommens bakbrädd nästan tvär ligger tätt framom alce

pterygoideee och med crista rakt uppgående till vomerj
öfra konturen nästan rät (föga bågböjd)^ underkäksgre-

narna hopväxla blott vid spetsen 5
landdelen mest jem-

bred och föreningen mellan käkgrenarna bildar en spet-

sig vinkel Processus anleorbitalis utdragen hoptryckt j

spår till process, postorb. ligga långt framom midten af

mellanbalken. Foramen infraorbit. rundt. Foram. occipital&

tvärt-ovalt hos de gamla, med en vinkel upptill hos

ungarna. Hjernskålsregionen sedd ofvan är rundad; och

mer bred än lång. Mellanbalken tjock (I t. 3. lin.) ofvan

platt med sidokanter, hos äldre trindad^ jembred eller (hos

äldre) baktill hopknipen. Nosen kort näslan jemljock

och framlill afrundad. Främre näsöppningen temligen

stor^ baktill bred och uppstigande ^
framtill afsmalnande

och nästan horisontelt liggande. !Mellankäksbenens upp-

stigande del; som hos alla föregående af denna Ord-

ning omgifver främre näsöppningen och omfattar näs-

benen upptill; slulas hos denna vid sidan af näsöppnin-

gen, der denna är bredast; och räcker på långt när

icke upp till näsbenen. Kindbågarna äro cirkelrundt ut-

stående; framtill något framstupande. Kindbenet har upp-
till en skarp kant. Örblåsan stor; nästan fyrkantig; med

en upphöjdare del framtill
5
halsen platt och tillspetsad.

Gombenen bilda baktill två afrundade inskärningar och

stöta genom crista nasalis genast till vomer. Underkä-

kens uppstigande gren har utvändigt ingen betyd-

lig grop. Kindtänderna skilda korta; under kronan hop-

knipna, kronan tjockare men kort, på sidorna strim-

mig och hopknipen till en naggad egg. Man kunde

jemföra dem med tumlarens. Längd 10 tr bredd 7

tum ö lin.

Vistelseort och lefnadssäft: Klappmylsen är en af
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af de största skälartep; soin förekomma i Nordens haf,
men vid Skandinaviens kust visar han sig sällan. Dess

egentliga stamhåll är norra Polarhafvet, der han mer-
endels vistas längt ute i öppna sjön^ och besöker mest

kusttrakterna vid Grönland och Spitsbergen. Äfven träf-

fas han vid Island. Vid Skandinaviens norra kust visa

sig väl minst sällan de yngre *)j dock förekomma der-

städes äfven stundom de äldre, isvnnerhet vid Finn-

markens kust, ty både der boende Norrmän och Lap-

par tillägga honom egna namn
^

de förra kalla honom
Kik-nebb eller Kabbiits-kobbe (Karpus-skäl)j de sedna-

re Ävjor (Leem) eller Fatle-Nuorjo d. ä. Mage-skäl j

emedan de likna hans hufvud och nos vid magen hos

en Ren (Rosted pag. '188). Vid Nordlanden, der han

högst sällan lärer visa sig^ har han under namn af

Klakkekallen och Hafstramben gifvit anledning till mån-

ga spökhistorier och fabelakliga berättelser bland fiska-

rena. På Tränen, en ö flera mil ute i hafvet utanför

Helgelands kust, beskrefvo -fiskarena (1816) Klakke-

kallen under skapnadcn af en stor luden svart man,
med fingrarna hopväxta till fenor och med en topp-
mössa eller kaschett på hufvudet. Denna figur sades

visa sig högst sällan för dem
5
men de försäkrade att

han stundom under stark storm blifvit kastad på den

klippiga kusten af deras Ö, och der omkommit. —
Något dylikt berättade äfven fiskarena i Senjen för Bi-

skop Gu-NNERus under en visitationsresa (1770). De
beskrefvo Klakkekallen stor som en Oxe och med lån-

ga bruna hår på kroppen, två händer med samman-
växta fingrar, helt korta armar och en karpus på hufvudet.

Denna figur sade de sig ofta se stående upprätt i hafvet,
med ansigtet vändt mot vinden o. s. v. — Ytterst

*) Den Skäl, som Biskop Gu.nnerus fått från Nordlanden
och som beskrifves i Leems Lappm. sid. 214 not. 64, är på-
tagligt en unge i 2:dra året af denna art.
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sällan lärer han under vintren visa sig vid vestra ku-

sten af Norrige, och det torde väl också hända att

han nägon gäng till och med förirrat sig till långt syd-

ligare haf*}. Det är åtminstone bekant att han någon

gång förekommer "ända ned vid Förenta Staterna af

]\orra Amerika.

Denna skälart vandrar truppvis från en trakt af

hafvet till en annan efter årstiderna^ han tycker myc-
ket om att ligga på is, framför allt är drifis hans kä-

raste hviloställe. Det är isynnerhet denna Skäl som

de Engelska och Holländska Rohhenslagare i norra Po-

larliafven fånga, och med hvars späck de stundom la-

sta sina fartyg, då hvalfångsten misslyckas.
— På fält

af drifis uppstiger Klappmytscn stundom till tusende^

matroserna ro dit bakom något isberg, stiga upp och

närma sig tysta och utan allt buller, med stora jern-

beslagna påkar. På en gång rusa de alla med skxi

och larm upp bland Skålarna, samt slå ihjäl utan möda

och utan motstånd^ ty Klappmytsen blir så bestört att

han ej kan undfly och ej försvara sig. Det påstås att-

tårar rinna honom ur ögonen och snor ur näsan. 3led

ögonen fastade på sin mördare afbidar han orörlig

sitt öde.

Dess parning och tiden då honan föder sina un-

gar, är ännu icke noga bekant
5

dock är det troligt att

hon föder sin unge på drifisen i slutet af April eller

*) En berättelse, som IIolberg anför i sin Danmarks Riges
Hislorie Tom. IV. p. 431. tyckes antyda att Klappmytsen en

gång visat sig ända ned i Simdet. Holbergs ord äro följan-

de: Vid samma tid (1549 i December) blef uti Öresund, icke

långt frän Älalmö, fångad en fisk af oerhörd storlek och sär-

deles skapnad , ty han hade" ett hufvud som en menniska oeh

på hjessaa en krona som en munk-krona. Dess kläder (af

fjäll?) voro danade som en munk-kåpa. . . . Kungen (Chri-

stian 111) låt begrafva fisken i Köpenhamn och skickade en

ritning af honom till Kejsare Carl i Spanien.
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i början af ]Maj. Dess föda är fisk, isynnerhet de

större fiskslagen.

2:dra Familjen: Hvalrossar (sid. 274.)

Honan föder vanligen i sfmidoni 2 ungar; men
de äro klädda med hur, icke med ull.

Hos Hvalrossarna finnes intet späcklager under hu-
den

j

om de hafva späck, är det blandadt med köttet.

De fångas endast för huden och betarna skull, hvilka

sistnämde skattas hka med eller högre än elfenben.

Hyalross-släglet (Tricliecluis Im.)
HuFvuDET slätt (utan yttre öronj afldngt med mycket

bred nos , som vid häda sidor af näsan framstår

kullrig och beväxt med länga tjocka morrhdr.

Kroppen länglagd undersättsig , bakåt afsmalnande , be-

lagd med tvärfållor. Svansen en mycket kort

hudflik.
Tänderna: framtänderna ofvan 4 (af hvilka de 2 meller-

sta äro små och fällas, hos de flesta, tidigt *] ;

de 2 yttersta likna kindtänderna ;
— nedan ur-

sprungligt 2, hvilka likväl aldrig utvecklas, der

finnes blott spär till dem hos ungarna. Hörntän-

derna ofvan mycket långa, nedåtriglade , något

hoptryckta , på insidan fårade, afrundadt tillspet-

sade hvita betar ; nedan lika kindtänderna. Kind-

tänderna -|-T ^f hvilka den innersta är ganska
liten och fälles tidigt.

Anmärkn. : Alla tänderna äro ursprungligt kägelformiga, men
utom betarna afnötas de alla genom tuggningen och
blifva med åren snedt afstympade.

Benen korta, dock något längre än hos Skålarna

*) Jag eger ett äldre och ett ungt exemplar, i hvilka de
sitta qvar. Se sid. SiQ. 320..
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och de kunna mer böjas under kroppen ;' tärna

5, likna skålarnas och äro väpnade med korta

klor.

Skallens omkrets aflängt fyrkantig framtill nägot sma-

lare, baktill med afsfympade sidohörn.

Den enda art, som tillhör detta slägte, är det

största Skaldjur i Nordens polartrakter. 1 lefnadssält

liknar han mest de föregående skaldjuren.

Hvalroiss (Tricheclms Rosmarus Lin.)

Artm. Kroppen bevuxen med korta bruna, gidhruna

eller grå här. Längden 14—16
fotj

betarna ända

till % fot.

Synonymi: Trichechus Rosmarus Lin. Syst. Nat. 1. p. 49.

— Retz. Faun. p. 48. — Fabric. Faun. Groenl. p. 4. —
Morse Buff. Hist. Nat. XIII. p. 358. t. 54. — id. in 8:o

XXVII. p. 514. — Morsh Leem. Lappl. 216. — Walrus

Pontopp. Norg. Nat. Hist. II. p. 199. — Das Wallross v.

BiER Memoirs de TAcad. de S:t Petersb. 1836. — Val-

rus Bell Brit. Quadrup. p. 285. — Beechey Voyage to

the north pole p. 55, 89—96. — Gooks Reise, Tyska
Öfvers. II. p. 142. — Blumenb. Åbbild. Naturh. Gcgenst.
t. 15. — B. M. Keilhau Reise i Öst- og Vestfinm. etc.

p. 115—118, 146—149. — Sv. Hvalross; Norr. Hav-

hest, Rosmar; Lapp. Morsh.

Beskrifning: Hufvudet i förhållande till kroppen

temligen litet och något atlångt, hjessan kullrig, nosen

och framför allt öfverläppen bred, på sidorna starkt

kuUrig och beväxt med grofva länga morrhår^ under-

käken smal, munnppningen liten
5
från munsidorna ned-

slå två långa, hvita något bakåtböjda betar^ ögonen

stora bruna med hvitögat rödt, liksom blodsprängdt^

utöron inga. Halsen tjock kan förlängas och höjas som

en hästhals, då djuret hvilar på de till hälften bak-

böjda frambenen och framsätter den runda hvälfda brin-

gan. Det är, i denna ställning, åtminstone lika högt som

en karl. Kroppen, en oformlig massa, vida tjockare än
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skålarnas, löst omgifven af en tjock hud, som liknar

en vid säck och är belagd med talrika fållor och skrynklor,
hvilka allt jemt ändra plats dä djuret ror sig. Huden

synes således allt för stor för kroppen. Benen korta

och klumpiga, hvardera foten försedd med 5 tår, på
framfötterna aftagande, på bakfölterna utgörande två

flikar. Klorna mycket små. Svansen kort och ned-

tryckt. Hela djuret belagdt med korta m.juka här, som

temligen täcka huden, men visa fållor och rulsar nakna.

Färgen brun, rödbrun eller gulbrun. Ungen skall

vara svartaktig, och de mycket gamla djuren grå eller

hvita. — Kapt. Beechey uppgifvex storleken af de stör-

sta,
- han fångade, till 14 engelska fot i längd och 9 i

tjocklek.

Skallen, sedd ofvan ifrån, bildar en aflång fyrkant, som
framtill är blott något smalare och har baktill afstympade si-

dohörn. Hjernskålens region är kortare, men något bredare
än ansigtets. Den delen som ligger mellan tinninggroparné
är ofvan platt med afrundade sidokanter och framåt tillta-

gande i bredd. Nosen ofvan platt, mycket bred och framtill

liksom afstympad. Näsöppningen hjertformig. På hvardera
sidan nedstiger, från öfra käkbenen

,
en benhylsa, som omgej?

den enormt stora beten. Den ledgrop (fossa glenoid.), hvari

underkäken artikulerar, är transverselt oval. Underkäken grof,
framtill hoptryckt, för att kunna upptagas mellan betarne.

Dess precess. condyloid. är rigtad bakåt och ligger i samma
plan med tandraden.

Tänderna. Bland de skallar, som jag har att jemföra,
finnes :

1:0 en mycket ung, hvars längd är 9| tum och bred-
den öfver process, mastoid. 74- tum. Ofvan, i hvardera mel-
lankäksbenet sitter en kägelformig spetsig tand, nära den söm,
som förenar detta ben med käkbenet. (Den inre framtanden,
som sitter nära intermaxillarsömmen, är antingen ännu ej

framkommen, eller, än troligare, öfversedd och bortskuren).
Betarna äro nära 2 tum länga utom käken, på sidorne nå-

got hoptryckta, raka och något utspärrade (divergerande).
Innanför beten och vidare bakåt, sitta i en rad, tre kägel-
formiga, spetsiga kindtänder, och bakom dem en ganska liten

nästan rund. l^edan finnas, vid hvardera sidan fem kägel-
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formiga, eller i spetsen afrundade, tänder, af hvilka den ba-

kersta är ganska liten. Den främsta som är större än de

andra, och som vid tuggningen svarar mot den yttre fram-

tanden ofvan, anser jag vara en Hörntand. Framom denna

är 'käken hoptryckt och, vid första påseendet, tandlös; men
i tandköttet, som torkadt är gulaktigt och något genomskin-

ligt, finner man, vid närmare betraktande, två hvita punk-

ter, och om man med varsamhet borttager tandköttet, finner

man, att de äro kägelformiga, spetsiga, tänder. — Således

finnas ursprungligen 2 framtändcr i underkäken.

2:0 Ett öfverkäksben med sitt mellankäksben, af en äl-

dre Hvalross, hos hvilket likväl sömmen mellan nämde ben

ännu är ganska tydlig. I mellankäksbcnet sitta två tänder,

af hvilka den yttre, som sitter nära sömmen mellan maxillar-

och intermaxillar-benet, är större; snedt afstympad och lik-

nar således både till form och storlek kindtändcrne; den mre,
som sitter nära den söm, som förenar mellankäksbenen, är

mycket mindre, trind af \ tums diameter och äfven afstym-

pad.
— Således finnas här helt tydligt tvä framtändcr i hvar-

dera mellankäksbenct! — Kindtänderne fyra af hvilka de tre

främsta äro större och snedt afstympade : den bakersta myc-
ket liten. Beten är 13 tum utom käkbenet. Således är Hval-

rossens tandbyggnad följande: framtändcr I ;
hörntänder \~\]

kindtänder |II|.
3:0 Hos ännu äldre Skallar hafva alla sömmar försvun-

nit. De hålla vanligen i längd l/i-HA- tum, och i bredd öf-

ver process, mastoid. 11-114- tum. Betarne äro stundom

20-24 tum långa, hvaraf 7-8 tum sitta i käkbenet; omkret-

sen vid roten 7-8 tum. (Häraf följer att de tandgömmen
(alveoli) i hvilka de upptagas, äro utomordentligt stora, hvil-

ket förorsakar hufvudets enorma bredd framtill). De äro på
sidorna hoptryckta, likväl på den inre mer trinda, på den

yttre mer flata och med två längsgående fåror försedda.

Stundom finnes en fåra på inre sidan. De äro alltid rigtade

nedåt och böjda något bakåt; hos alla äro de från roten till

midten divergerande ;
men hos en del- äro de efter hela sin

längd något utspärrade, hos andra äro de på den nedre tre-

djedelen något inåtböjda mot hvarandra (convergerande). I

rotändan finnes en strutformig ingröpning.

Ånmärkn. 1 : Ilr SnAW, m. fl. förmoda att denna olika rigt-

ning af betarne kan antyda olika arter. Efter nog-

granna jemförelser, som jag haft tillfälle att anställa, har

jag blifvit öfvertygad, att de tillhöra en och samma art,
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men att de som hafva konvergerande betar, alltid hafva

dem längre och äro troligen hannar. (Hit hörer den ena

af Shaws fig. i dess Gener Zool.-I. P. 1. t. 68. tagen af

Cooks Voy.); och att de, hos hvilka betarne efter hela

sin längd äro divergerande, hafva dem kortare och äro

troligen honor. (Hit hör Blumenb. Abbild. Naturh. Ge-

genst. t. 15).

Anmärkn. 2 : Af den gifna beskrifningen öfver tänderne fin-

ner man, att det icke är stor skilnad mellan Hval-
rossens och Skälarnes tandbyggnad. Isynnerhet synes
han i detta hänseende närma sig Halichoerus. Tand-

byggnaden är ursprungligen nästan lika, och hela den

skilnad, som med åren uppkommer, har endast och alle-

nast sin grund i de enormt stora betarne, som utveckla

sig på de andra tändernas bekostnad. Den anomali som
häraf tyckes uppkomma, kan på visst sätt anses som
en missbildning, och bör alldeles icke ge anledning till

djurets aflägsnande från Skälarne i systemet, då allt an-
nat är lika.

Vistelseort och lefnadssätt : Hvalrossen tillhör de

nordliga delarne af Nordens pplarhaf^ der han isynner-
het uppehåller sig bland drifismassorna

,
mellan hvilka

han simmar och på hvilka han tidtals uppstiger. Högst
sällan ochj som det synes, endast någon gäng under

vintren besöker han Skandinaviens nordlieaste kust.

Leem uppräknar Hvalrossen bland de skäldjur, som be-
söka Finmarken (Leem Finmark, p, 216} och Pontoppi-

DAN (Norg. Nat. Hist. H. sid. 299) omtalar att Hval-

rossen stundom ses vid Norriges (vestra?) kuster. Vid

LurÖn, utanför Helgeland i Nordlanden, hade, kort före

mitt besök der 1816, en Hvalross blifvit dödad, af

hvilken jag såg huden hos Köpman Dass. Äfven vid

Skottland har Hvalrossen någon gång blifvit dödad,
sednast i- December 1817, äfven som vid Orkaderna

1823*}. Att denna djurart förr funnits vida talrikare

än nu vid Skandinaviens nordligaste kuster, har af en
del forskare blifvit antaget, af andra bestridt. Säkert

*) Bell p. a. st. 286.

Skundiir.s Däggdjur. 21
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är att han i sednare tider genom täta förföljelser be-

tydligt minskats äfven i polarhafven norr om vår verlds-

del, och att han icke hr så talrik nu, som då 31artens

besökte Spitsbcrgen (IG7I).
— Vid Beeren-Eiland,

som ej ligger mer än 3 grader norr om Finmarkens

kust, såg dock Professor Keiliiau Hvalrossar i temligen
stort antal ännu 1827*). På grund af Ohtheres Pe-

riplus har man trott att Hvalrossfångst, åtminstone i

9:de seklet, blifvit drifven vid Finmarken
5
men af

nämde Periplus är detta icke nog tydligt. Deri om-

talas, att Ohthere rest till Biarmierna, som bodde vid

Dvinas utlopp, för att fånga Hvalrossar ('^for thaem

horshvaelam") hvilkas tänder hade då, som nu, ett stort

värde, och hudarna nyttjades till skeppståg. Häraf

synes att Hvalrossar antingen icke funnos eller åt-

minstone i ringare antal vid Helgeland, der Ohthere

bodde, än vid Biarmiernas kust
5
men längre fram i

beskrifningen ,
då han uppräknar de skatter, han upp-

bar af Lapparna (vid Finmarkens kust) ,
nämner han

äfven skeppståg, förfärdigade af skälskinn och hvalhud

C^hvales hyde'^)^ Ohthere räknar nemligen Hvalrossarna

till Hvalar (Se hvaelr"). Att skeppstägen af skälskinn

voro af Phoca barbata, är temligen säkert (jemf. sid.

298) och det synes ej osannolikt att de tåg, som sa-

des vara af hvalskinn, voro af hvalrosshud, helst de

egentliga hvalarnas skinn, som utgör en tunn hinna öf-

ver späcket, ej gerna kan användas till skeppståg. Här-

af skulle då följa, att Hvalrossen den tiden fanns vid

Finmarkens kust, enär invånarne lemnade skatter äf-

ven i Hvalrosshudar. Lee.m omtalar (p. 216) att Kung
Christian IV under den 6 Juli 1622, från Bergenhus-
slott utfärdat en befallning att 1ö Hvalrosshudar årli-

gen skulle för hans räkning inköpas. jMen hvarifrån

*) Det är derföre misstag då Prof. B.er, i sin Afhandl.

uppgifver, att inga Hvalrossar finnas vid Beeren-Eiland.
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detta inköp skulle ske, omnämner ej Leem, och den

kongliga förordningen lärer ej mera finnas.

Största sväriglieten att antaga, att Hvalrossar for-

dom funnits årligen och regelbundet vid Skandinaviens

kust, består deri, alt denna djurart ej utan tillfälligtvis

atlägsnar sig långt från
drifislrakternaj men både af histori-

ska och geologiska skäl kunna vi sluta
^

att polardrifiscn ej

förr, under historiens tid, gått närmare Skandinavien än nu.

Hvad dessa besynnerliga sjödjurs lefnadssätt be-

träffar, så likna de deri mycket åtskilliga af de andra

Skäldjuren. De lefva flockvis, ofta utgörande hjordar
af flera tjog eller flera hundrade. Än simma de i

hafvet bland drifisen, än lägga de sig upp på drifis-

fälten eller på smärre isstycken. För att komma upp
på isen, hugga de betarne i iskanten och uppsläpa
derefter kroppen. Enligt Keilhau hafva de i blicken,
äfven som i hufvudets och halsens ställning då de

simma, ett uttryck och en direkt likhet som fullkom-

ligt rättfärdigar benämningen efter hästen (Hvalross be-

tyder Hvalhäst eller HästhvalJ.
—

I stilla och lugnt
väder roa de sig ofta med att tumla om, eller jaga hvar-

andra och låta alltjemt luften genljuda af ett vrål, som
har likhet med en oxes ramande. Deras lekar slutas

vanligen _med sömn
,
då de liksom svinen kasta sig öf-

ver hvarandra, i en klunga. Då de sofva snarka de

högt. Likväl sofva ej alla på en gångj en åtmin-

stone häller vakt, och då denne märker någon fara,
sätter han sig genast i rörelse och med honom hela

klungan. Der blir då ett tumult utan like
5

hvar och
en vill först i sjön, men som de ligga kors och tvärs

på hvarandra, är den ena allt jemt i vägen för den
andre och hindrar honom att lösgöra sig 5

de bli arga,

bitas, slåss, med befarna att ett klapprande läte upp-
kommer, äfven skrika och rama de förfärligt. Så fort

de förmå, krafsa de åstad eller vältra sig fram till is-

brädden, der de kasta sig hufvudstupa i hafvet.

21*
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I vattnet anfalla de ej sällan båtar, som nalkas

dem, och då de äro samlade i större skaror, angripa
de stundom utan att först vara anfallna. Kapten Bee-

CDEY beskrifver ett sådant anfall mot hans slup af en

skara retade Hvalrossar i Magdalenabugten, och till 94
sidan i sin Resa har han lemnat en planche öfver det-

ta uppträde. De samlades i stort antal kring" slupen
och simmade mot den, som om de ville hugga sön-

der sidorna med deras betar. De sår som tillfogades

dem tjenade blott att öka deras raseri. Enligt Mak-
tens (sid. 80) bistå de hvarandra ända till döden, och

om en blir sårad, blifva de än mera uppbragta. Som-

liga dyka under vattnet och slå med de långa betarna

häl i båten. (Prof. Keilhau såg en båt, som i bottnen

hade hål efter Hvalrosständer (sid. 1 47) 5
andra sim-

ma tätt in på båten, stå med halfva kroppen Öfver

vattnet och slå betarna till höger och venster. Under

denna strid händer att de få tag 'med ena beten i nå-

gon af bålfolket, hvilken de Ögonblickligt draga i sjön

och döda. Jemf. Maiit. och Keilo. p. a. st. — Modren

visar en särdeles Ömhet för sin unge. Hon trycker

honom till bröstet, omarmad af framlabbarna
,

och vid

minsta fara, stoppar hon honom ned under vattnet. Om
ungen angripes eller såras, råkar modren i raseri och

försvarar honom modigt, äfven med uppofTring af sitt

eget lif. Också öfvergifver han henne icke^ utan blir

qvar hos henne, äfven sedan hon blifvit dödad. (Jemf.

Cooivs Reis. 2. sid. 141).

Födoämnen: Några påstå att Hvalrossen hufvud-

sakligen lefver af musslor
5

andra att dess egentliga

kost består af tång och dylika hafsväxter, hvilka han

afbetar från hafsbottnen, och hvarvid han enligt upp-

gift af Hvalrossjägare (meddelad af Profess. S. Lo"vén,

som besökt Spitsbergen) skall stå vertikalt i vattnet

med hufvudet nedåt rigtadt.
— Den unge Hvalross,

som BxK såg i Petersburg, underhölls med en soppa
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af hafregryn, i hvilken sönderskurna gula rofvor och

andra vegetabilier voro tillagde.

Fortplantning: Deras parning infaller i Maj och

Juni. De samla sig då i stora skaror och förelaga lån-

ga resor åt de sydliga trakterna i deras zon. De yng-
re synas härunder besöka en kust, de äldre en annan.

Om sättet för denna förrättning, anför B-er olika me-

ningar, men den uppgift synes vara rigtigast, som en

hvalrossjägare från Kem meddelat honom (sid. 134),

ty den är fullkomligt analog med hvad som inträffar

med andra amphibieartade djur. (Jemf. Skand. F:na III.

p. 85 rad. 26). Efter denna förrättning återvända de

till den högsta norden. Honan skall föda om våren of-

tast en, och aldrig mer än två ungar. Dessa äro i

början svarta, blifva derefter bruna och slutligen, som

gamla, grå eller hvita. Ungarna kunna uppfödas och

blifva särdeles tama och efterhängsna.

Jagt : Då de ligga på isen eller simma högt i

vattnet, kastar man en harpun i bringan på dem och

låter dem löpa med linan tills de börja mattas, då de

dödas med lansar. Skott bita föga på deras tjocka

slippriga hud. Hur jagten tillgår, jemf. Keilh. p. a. st.

Nytta: Betarna nyttjas till svarfvarearbeten och

lära skattas lika högt som elfenben. Den tjocka huden

skall vara förträfflig till remtyg. De gamle nyttjade

ben af hvalrossländer till värjefästen, rännhjul på arm-

bosten, kulor på pilarna m. m. Äfven finner man, i

hedniska högar, ett slags schach-pjeser af hvalrosstand.

Af huden gjorde de starka skeppståg. ,
Yildarna längst

upp i norra Amerika göra fiskljuster, knifvar o. d. af

hvalrosständer.
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Ordningen: Gnagare (Glires Lin.).

Tänder: Framtänderna 2 mejselformiga ofvan, och 2
nedan; hörntänder inga; en stor tandlucka mellan

framfänderna och kindtänderna; dessa pä tvärs

knöliga eller strecktecknade
, alla blott af ett slag.

UiNDERKÄKSFÄSTET cn längsstäende knapp ,
som vid käkar-

nas horisontela rörelser glider framåt och bakåt.

Benen danade för att gå, löpa o. s. v. Tärna: fram-
tarna 4 med en knöl för tumme, baktårna 5 ;

eller framtårna 5 , baktårna 4.

Nyckelben, fullkomligt utvecklade, finnas hos' alla ,
med

undantag af ett enda slägte.

Denna Ordning är en af de naturligaste i hela

klassen
5
den innefattar de med klor fiirsedda Däggdjur,

som hafva två mejselformigt tillskärpta framtänder i

hvardera käken *) och sakna hörntänder, hvarigenom
ett betydligt tomrum upi)kommer mellan framtänderna
och kindtänderna **). Framtänderna, som äro stora

och prismatiska, sitta tätt tillsamm'ans och hafva emalj

endast på främre sidan
j

den bakre, som består blott

af vanligt benämne, nötes derfcire under gnagandet mer
än den främre, hvarigenom dessa tänder ständigt blifva

mejselformigt tillskärpta och just genom nötningen hvas-

sare^ de hafva ständigt Öppen rot och växa alltjemt så

länge djtu^et lefver. Endast Haren har hvita framtän-

der, hos alla andra Skandinaviska Gnagare äro fram-

tänderna på framsidan gula eller nötbruna. Kindlän-

derna äro hos en och samma djurart blott af ett slag,

*) Hos Haren, som äfvcn hörer till denna Ordning, sit-

ta tvä siuä tänder bekom de egentliga framtänderna i ofver-

käken.

**) Denna tandlucka är oftast icke mindre lång än kind-

tandraden; i underkäken hos Bdfvem m. fl. är hon dock

mindre.
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nemligen antingen blott knöliga eller blott streckteckna-

de; tillskärpta, spetsiga eller taggiga kindtänder fin-

nas aldrig hos Gnagarna.
— De hithörande djurarter

lefva antingen blott af växter eller både af växter och

djurämnen.
— Underkäken artikulerar genom två led-

knappar^ som hafva sin största dimension på längden,
uti ledgropar som äro tillslutna på sidorna men Öppna
framtill och baktill. Häraf följer, att fria horisontela rö-

relser mellan käkarna äga rum blott i rigtning framåt

och bakåt, ej åt sidorna, och häraf beror dessa djurs

egna sätt att mottaga och sönderdela födoämnen. De
kunna nemligen icke med framtänderna afbita eller af-

rycka dem, såsom rofdjuren m.
fl.,

utan de sönder-

raspa dem i ytterst fina delar genom fortsatt gnag-
ning, och deraf kommer deras namn Gnagare. Detta

tillgår på det sätt, att framtändernas eggar röra sig

snabbt Öfver hvarandra, så att underkäkens än är fram-

om, än bakom öfverkäkens. Hvad som härvid kom-
mer mellan dessa eggar, blir sönderraspadt. Vid detta

arbete hvilar underkäkens ledknapp mot kindutskottet

från tinningbenet j
men kindtänderna verka då icke, ty

de räcka icke hvarandra. Då dessa verka för att ännu

finare tugga födoämnen, ligga underkäkens framtänder

bakom Öfverkäkens, och ledknapparna skjutas tillbaka

bakom kindutskotten. Tuggningen tillgår således icke

6om hos Rofdjuren på det sätt, att käkarna Öppnas och

slutas vertikalt, eller som hos Idislarne derigenom, att

de kastas åt sidorna, utan på det sätt att tandraderna

gnidas mot hvarandra i longitudinel rigtning. Derföre

att horisontela rörelser mellan käkarna ega rum i en

rigtning framifrån bakåt, stå också kindtändernas knö-

lar och emaljskifvor på tvärs Öfver tuggytorna, hvar-

igenom de, under käkarnas horisontela rörelser, gnidas
tvärs öfver hvarandra och tjena derigenom så mycket
bättre till födoämnens söndermalning.

Beträffande hufvudets form, så är öfra brädden



328 CXAGARE.

(sedd från sidan) mer eller mindre bågböjd och nosen

aldrig afsattj denna utgöres mest af de stora näsbenen

och de stora mellankäksbenen. Underkäksknapparnas

fästen ligga vida högre än planen af gomen och ännu

högre än tandradsbrädden. Underkäksvinkeln utstående,

ofta förlängd till ett utskott. Kindbägarna oftast spens-

liga nedåtböjda, framifrån bakåt mer räta. Ögonhålen

skilda från tinninggroparna genom ett utskott
,
som dock

stundom saknas.

Hvad Gnagarnes sensibla förmåga angår, så är

den mycket olika hos olika arter, likasom förhållandet

af hjernans massa till kroppens. I hela denna Ordning

är hjernan nästan slät och saknar gyri, hvilket gör att

en hjernskål, som är t. ex. lika stor med en hjernskål

hos ett rofdjur, hyser ändå en i sig sjelf vida mindre

hjerne.

Bland de yttre sinnesorganenia äro ögonen ut-

bildade och stora hos dem, som icke lefva i jorden

eller i vattnet, men små hos de gräfvande 5
Öronen

stora och långa hos dem som icke mest lefva i vatten,

men merendels små hos dem som äro vattendjur 5
luk-

ten är mycket utvecklad.

Gnagarnes kroppsbyggnad har det egna, att bak-

delen är högre än framdelen, emedan bakbenen hos

de flesta äro mycket längre än frambenen. Häraf kom-

mer det, att de snarare hoppa än gå. Benbyggnaden
är i allmänhet spenslig, musklerna svaga och rörelser-

na mer snabba än kraftfulla. Hjertat är också icke

stort och pulsen är hastig och klen.

De flesta slägten hafva fullkomligt utvecklade nyc-

kelben ,
och bland de Skandinaviska Gnagarne är det

blott Haren som saknar sådana, och har blott rudimen-

ter dertill. De, som hafva nyckelben, kunna röra för-

armen i flera rigtningar och de ega en viss behändig-

het att klifva, simma eller gräfva. Sittande på bakbe-

nen, kunna de med framfötterna föra näringsmedlen till
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munnen. Hos de flesta bland dessa hafva framfötterna

4 tår och en vårta eller knöl i ställe för tumme
5
bak-

fötterna hafva 5
tår^ framtänderna äro enkla. Hos dem

som ej hafva fullkomliga nyckelben äro framtänderna i

öfverkäken dubbla. De hafva 5 tår på framfötterna och
4 på bakfötterna^ och kunna ej klifva.

Magen är enkel (odelad) hos de allätande Gna-

garne, men något delad hos dem^ som endast lefva af

växter. Tarmkanalen är mycket lång och hos alla fin-

nes en stor blindtarm, undantagande Hasselmössen

(Myoxus), som sakna den alldeles
j

alla hafva gallblåsa,

undantagande Råttorna och Lemlarna. Testiklarna äro

ganska stora^ isynnerhet under parningstiden
5

äfven så

bi-testiklarna. Alla Gnagare hafva stora sädesblåsor och
största delen tillika bisädesblåsor. Många hafva pro-
stata och nästan alla hafva glandalse Cowperi. Hannens
lem är försedd med ett ben och hos de flesta rigtad
hakat. Clitoris är mycket stor och försedd med ett

benj uterus är tvådelad. — Af denna organisation föl-

jer Gnagarnes charakteristik^ i hvilken grunddragen äro

oläraktighet, skygghet och brunstighet.
De Skandinaviska Gnagarna kunna lämpligast inde-

las i tvenne grupper och fyra familjer:

Första Gruppen: Gnagare försedda med nyckelben:
i:sta Familjen: Mössdjur (Murina). Kindtänderna

3 (någon gång 4J ofvan, och 3 nedan, antingen knö-

liga med delade rötter, eller strecktecknade med öppna
oftast odelade rötter. Seansen trind nästan naken eller

med korta hår belagd. Baktårna 5, framtärna 4 med
en knöl för tumme.

Hit höra slägten: Sminthus, Mus och Lemrnus.
2:dra Familjen: Ekorrdjur (Sciurina). Kindtänder-

na ofvan 4 eller 5, nedan 4, alla med delade rötter ;

svansen tält beklädd med längre ät båda sidor, mer
eller mindre märkbart, riglade hår. Baktärna 5, fram-
tärna 4 med en knöl för tumme.
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Hit höra slägten : Myoxus , Pteromys, och Sciurus,

3:dje Familjen: Bäfverdjur (Palmipedia). Kindtän-

derna 4 ofvan och 4 nedan, alla strecktecknade och

utan delade rötter. Bakfötternas 3 mellersta tär för-

enade genom simmhud. Svansen horisontell plattad,

naken.

Hit hörer slägtet Castor.

Andra Gruppen: Gnagare som ej hafva nyckelben.

4:de Familjen : Harar (Leporina). Kindländerna 6

ofvan och 5 nedan, de öfra framtill och baktill hop-

tryckta och pä tiiggytan med 2—3 tvärstreck försed-

da, den innersta ofvan och nedan ytterst liten; fram-

tänderna hvita, framtill platta, de öfra med en Idngs-

fära framtill och med 2 cylinderformiga trubbiga små-

tänder tätt bakom sig. Bakfötterna med 4, frainföt-

terna med 5 tär.

Hit hörer slägtet Lepns.

Öfversigt

af de Skaiidinaviiska Griiagfariie.

1:sta Familjen: Mössdjur (Murina: sid. 329).

A) Med knotiga liindldnder. Svansen af kroppens längd el-

ler föga kortare, stundom mycket längre.

a) Kindtänderna ofvan 4 nedan 3 (Sniint/ius K." et. Bl.).

Sminthus betutinus: Ryggen med ett svart streck; svansen
nära 14- gäng sä läng som kroppen.

b) Kindtänderna ofvan 3, nedan 3 (Mus Lfn.).

«) Råttor: Kropp och svans öfver \ fot länga.

Mus decumanus brun; svansen kortare än kroppen; Öronen

\ af buf\'udlän.£rden.

Rallus s vartaktig svansen längre än kroppen; öronen

\ af hufvudlängden.

^) Möss: Krop[) och svans ej äfver 9 tum länga:— sylvnticus rostbrun, under hvit; svansen nägot korta-

re än kroppen; öronen \ af bufvudlängden.— musculus dunkelgrä, under blekgrå; svansen af krop-

pens längd; öronen nägot kortare än halfva hufvud-

längden.
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B) med strechtecknade kindtänder. Svansen af halfva kropps-
längden eller kortare, stundom ganska kort. (Leminus
Geoffii.).

a) alla kindtandstrecken i ziczac:

a) Hypudwus: mellersta kindtanden ofvan med 3 sido-

kanter utåt, 2 ännu större inät, utan spär till en 3:dje.

a) Jordrältor : alla 3 yttre sidokanterna på nätode tand
lika stora och skarpvinkliga.

Lemmus amphibius: svart eller brun; svansen af halfva kropps-
längden, enfärgad; innersta kindtanden ofvan har 2-3
kanter inåt, 3 utåt.— medius mörkbrun

;
svansen

^-
af kroppslängden, tvåfärgad ;

innersta kindtanden ofvan har 4 kanter inät, 3 utåt.

b) Jordmuss: den främsta yttre sidokanten på näm-
de tand (2;dre ofvan) mycket mindre än de 2 andra.— glareolus: rödbrun, svansen en och en half gång så

lång som hufvudet, tvåfärgad; innersta kindtanden of-

van har 3 kanter inåt.— rufo-canus : längs rygg och hjessa rödbrun
, på sidor-

na askegrå; svansen föga längre än hufvudet; innersta

kindtanden ofvan har 3 kanter inåt.— ruiilus: rödbrun, svansen föga längre än hufvudet,
enfärgad, utåt med längre här; innersta kindtanden
ofvan har 4 kanter inåt.

Anmärkn : Hit hörer äfven Lemmus arvalis Pall. men
den är icke funnen i Sverige.

/?)
Arvicola: mellersta kindtanden ofvan med 3 sido-

kanter utåt, 3 inåt, af hvilka de 2 äro lika den yttre,
den 3;dje liten.—
agrestis: svansen af hufvudets längd; öronen knappt
utstående ur fallen.

b) den hakersta kindtandens streck nästan parallela,
de öfriyas i ziczac.—

y) Mjjodes: svansen mycket kort, af halfva hufvudläng-
den; öronen små, dolda.— Norvegicus: svartbrokig, framfötternas klor större än
bakfötternas.— schisiicolor : mörkgrå med en rostfärgad fläck pä län-

den; bakfötternas klor större än framfötternas.
2:dra Familjen: Ekorrdjur (Sciurina sid. 329).

A) Kindtänderna | strecktecknade med parallela streck Blyoxus.
Myoxus avellanarius: brungul, svansen af kroppens längd.

B) Kindländerna ^ knöliga.
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a) Huden bildar en bred fålla på hvardera sidan af krop-

pen mellan fram- och bakbenen, understödd af ett långt

ben från handlofven. (Pleromys Geoff.).

Pteromys volans: Gräskymlig; svansen f af kroppslängden;
öronen sakna härpensel.

b) Huden ligger slät åt kroppssidorna. C^ciurus Lin.

Sciurus vulgäris: Rödbrun eller blågrå ;
öronen med hårpensel.

3.dje Familjen: Bäfverdjur (Palmipedia sid. 330).

Svansen horisontelt platt, bred, fjällig och naken. Bak-

fötternas tår förenade genom simmhud. [Casfor Lin.).

Castor fiber: Brun, med grå ytterst fin bottenull.

4:de Familjen: Harar CLeporina).

Öronen k^nga, svansen kort, bakbenen mycket längre

än frambenen. (Lepus Lin.).

Lepuscanescens: öronen i hela spetsen, | t. bredt, och ned-

åt bakre kanten svarta; fallen om vintren blågrå.

Lepus borealis : öronen blott i spetsen, kring I t. bredt, svar-

ta; fallen om vintren rent hvit.

1:sta Familjen: Mösslika djur C^lurinaJ

delas i sädana som hafva Jmöliga kindiä?ider med de-

lade rötter, hvartill höra Sminthus och JMus^ och såda-

na som hafva sirecktecknade kindtänder med öppna,

mest odelade rötter, hvartill hörer släglet Lemmus.

Buskmus-slägtet (Sminthus K.etBi.*)

Svansen läng ,
stufidom nära en och en half gäng så

läng som kroppen, tält belagd med korta lika

länga här.

ÖuoNEN räcka utom fallen och äro härheväxta.

Öfveuläppen starkt hårheväxt , icke klufven.

Tänderna: framtänderna hoptryckta, de öfra tillskärpta

med tvär egg ,
de nedra med mer spetsig egg; kind-

tänderna 4 ofvan och 3 nedan, den främsta of-

van minst och trind; af de öfriga är den 2.dra

*) Keyserling u. Blasius Wirbelthiere Europas, p. 13.

|k-
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och 3:dje lika och störst, den 4:de mindre; knö-

larna tvärstälda höga, något spetsiga (således tugg-

ytorna nästan taggiga').

Skallen: Aflångt äggform/g med smal hoptryckt långsträckt

nos. Kindbågarna utgå i samma plan som gomen.
Foramina infraorbitalia mycket stora, ligga tätt

under ögonhålen och hafva ingen vik nedtill.

liång^svaiisad Buskmus^ (Sminlhus hetuUnus Pall.)

Artm. O[van gulgrå eller rostgrå med ett smalt svart

streck långs ryggen från bogarna till svansroten;
inunder hvitgrå; svansen mycket längre än krop-

pen, fiästan Ii gång så läng; öronen kring ^ af

hufvudlängden. Längd 24- t.
j
svansen 34- tum.

Synonymi: Mus betulinus Pall. Glires p. 332. tab. 22. fig.

\. — Zool. Rosso-Asiat. 1. p. 169. — Schreb. Säugth.
IV. p. 664. tab. 184. f. \. — v. Duben, Vetensk. Akad:s

Handl. 1840. p. 175.

Beskrifning : Längden kring 2-j t., svansen nära

34. t.
— Hufvudet långlagdt med smal nos^ nästibben

bar
5 ingen skåra framtill från läppen till näsan. Morr-

håren talrika räcka upp till Öronen. Öronen mindre än

hos mössen, starkt ludna^ isynnerhet invändigt. Fram-

fötterna hafva 4 med spetsiga klor väpnade tår^ af

hvilka de två mellersta äro nästan lika långa och längre

än sidotårna, af hvilka den yttre är något kortare än

den inre
5

tummen utgör en utstående knöl, försedd

med en trubbig nagel. Bakbenens tår 5, långa, efter

djurets storlek, de tre mellersta längst, nästan lika,

den yttersta kortare räcker med sin klospets nära den

följandes bas-knöl
5
den innersta kortast räcker till ro-

ten af den närmsta. Både fram- och bakfötter ända

till hasleden helt nakna. Svansen så starkt hårbelagd
att fjällringarna ej kunna räknas.

Färgen: Rostgul med inströdda svarta stickelhårj

ett small svart streck börjar bakom bogarna och löper

långs ryggen till svansen
j

det är något bredare der
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det börjar, och afsmalnar bakåt. Älorrhåren svarta, ut-

åt grå 5
undra kroppsdelarna och benen gråhvita.

Skallen: (jeniförd mecl skallen af Mus miisculus')

mer smal och långlagd, med längre smalare nos^ från

kindbågsLitskottet till nässpetsen -|
t.

^
infraorbitalliålen

mycket stora, snedt ovala, med största dimensionen

nedåt och något utåtj processus zygomatici utgå horison-

lelt från maxillarbenen, nästan i niveau med gomcn.

Ingen skarp kant mellan pannan och tinninggrojiarna 5

dessa vidare skilda än hos JMus Musculus nemk l^-hn.
Hos muscul. är afståndet föga mer än 1 lin. Pannan

på långs något konkav. Näsbenen upptill platt-konka-

va, framåt plattrinda, sömmen föga böjd. hiterparie-
talbenet rhomboidiskt med sidovinklarna utdragna.

—
Foramina incisiva bilda tillsammans en stor aflång-oval,
med bakre brädden gående tillbaka mellan frambräd-

darna af 2l:dra kindtanden. Kindtänderna med höga

knölar, nästan taggiga, ofvan 4, den främsta minst,
liten rundj de två nästföljande lika stora, störst, och

nästan fyrkantiga, med 4 parstälda knölar på hvarde-

ra^ den innersta tanden trind, något större än den främ-

sta. Underkäkens kindtänder 3, hvaraf de 2 främre

mest lika stora, med ö knölar på den främsta, 4 par-
ställda på den 2:dra och 3 på den bakers ta, som är

något mindre.

Vistelseort och lefnadssätt : Pallas har funnit den-

na lilla rattart i Siberien, der hon förekommer i björk-

skogar och på öppna sandfält, emellan floden Jenisei och

Uralska bergskedjan. I Europa har hon hittills ej blifvit fun-

nen mer än på ett enda ställe, nemligen här i Skåne vid

Rönneberga gård, ej långt från Landskrona, der hon

träffades, i Juli månad 1835, af Akad. Adjunkten
Baron M. v. Diben. Bland de många och värderika

upptäckter, hvarmed denne ovanligt skarpsynte, för ti-

digt bortgångne Naturforskare riktat Vetenskapen och

särskilt Skandinaviens Fauna, intager upptäckten af den-
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na Siberiska djurart i det södra Skåne, och utan att

den blifvit funnen på något enda mellanliggande ställe,

ett utmärkt rum, Hvad som äfven furtjenar anmärkas

är, att denna djurart härstädes, liksom i Siberien, träf-

fades bland björkar, hvilka här voro planterade på en

sandås. Jag tviflar icke alt hon ju förekommer uti

de ej långt från Hönneberga belägna björkskogarna, som
tillhöra Zireköping och Halmstads socknar. — Dess lef-

nadssätt har man härstädes icke iakttagit 5
men Pallas

berättar att hon lefver af frön och klättrar på växtstjel-

karna med sina långa utspärrade tår och sin långa svans,
hvilken derunder begagnas som rullsvans. Att sluta af

tandbyggnaden ,
torde hon äfven förtära insekter och an-

dra djurämnen. Om vintren ligger hon i dvala, lika-

som Hasselmusen.

Råttslägtet (Mus liN.)
SvA^'SEN läng ungefär som kroppen, belagd med fjäll

som bilda ringar, mellan hvilka mer eller mindre

glesa korta här framskjuta, dock så att ringarna
alltid synas.

Öronen räcka vida utom fallen och äro nästan nakna.

Öfverläppen klufven upp mot näsan.

Tänderna. Framtänderna de öfra hoptryckta, framtill
trindadt platta, tillskärpta; de nedra framtill trin-

da tillspetsade ; Kindtänderna 3 ofvan och 3 ne-

dan, den främsta störst
, den bakersta minst, för-

sedda med delade rötter och knöliga kronor, hvil-

kas knölar ligga pä tvärs bägböjda*J ; hvarde-

ra tandraden ej längre än afslåndet mellan dem

begge baktill.

*) Da dessa äro genom nötning utslitna, visar den platta
kronan glesa, tvära eller bägböjda figurer. På oslitna tänder

ligga knölarna isynnerhet längs inre och yttre brädden. Ser
man långs ät alla tuggytorna i horisontel rigtning sä varse-
blir man två längsgående fåror.
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Skallen, sedd ofra ti, aflångt äggformig ; hjernshälen ägq-

formig ,
emedan den delen deriif, som ligger mel-

lan tnniinggroparna, är baklill bredast
, ofran platt,

merendels med upphöjda sidoränder oeh afsmal-
nande framåt. Kindbiigarna ,

som nfgå högt öf-
ver gomens plan, std framtill bahät , [de luta ej

framåt som hos Lemmus) ära spensliga och nedåt

böjda. Foramina infraorhilalia mgchet stora, upp-

åtrigtade, med en smal rik nedåt oeh ligga tätt

under ögonhålen; dessa äro ej skilda från tin-

ninggroparna. Nosen bildar en afstgmpad kägla.
Till lefnadssättet äro dessa djur omnivora och i

hög grad rolgiriga skadedjur. Knappt någon ursprung-

ligt inhemsk art, utom Mus sglraticus.

Detta slägte delas i Råttor och Möss.

A) Båttor: Kropp och srans tillsammans öfrer
en fot långa; seansens fjällringar 210—200; gomfål-
lorna i midten odelade, Kkysi:rl. et Blås.

Svart Ratta (Mus Raltus Lin.)

Artm. Ofran srartaktig ,
inunder askegrä; svansen läng-

re än -kroppen; öronen af halfra hufrudlängden,
stora äggrunda och nästan nakna. Längd 04- tum

j

svans 74-—8. t.

Skallen: Interparietalbenet halforalt med hörnen

vtåt-framåt ; hjessbenen bilda öfrer kindbensulskottet

en båge.

Synonymi: Mus Rattas Lin. Syst. Nat. XH. p. 83. n. 12.— Faun. Svec. p. 12. n. 33. — Retz. F:na p. 34. —
Gmel. Syst. L 1. p. 127. — Rat., Rukf. llist. Nat. VIL

p. 238. t. 36; edit. in 8:o XV. p. 114. t. 36. — Black-
Ilat. Pen. Rrit. Zool. 1. p. 113. — Rell Rrilish. Quadru-
peds p. 311. — Die Hausratte Schueb. Säugtli. IV. p.
647. t. 179. Rechst. N. D. 1. p. 951. — Scart Ilusråt-

ta Skand. F;na 1. p. 152. — Rat. vulgaire Selys Eta-
des p. 58. — Sv. Svart Rätta, Vennl. Jlusrålta; Finn.

Jso-hiiri.

Beskrifning: Hufvudet äggformigt med smal utlö-
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pande nos
5
näsan hög, något konvex och mycket fram-

stående öfver tänderna
5 på båda sidor om nosen

,
bak-

om näsan, stå många svarta sfyfva morrhår, som äro

längre än hufvudet. Framtänderna framtill nötbruna
j

Ögonen stora utstående och svarta, silta närmare Öro-

nen än näsan. Öfver hvardera ögat stå två korta och

elt längt borsfhår. Öronen stora, vida större än hos

bruna Kattan, både absolut och relativt till hufvudläng-

den, neml. af hufvudets halfva längd, stå vida fram

utom fallen, äro rundaktiga, hvitakligt grå stötande i

kötlfärg och synas nästan nakna, likväl utvändigt och

till en del invändigt beväxta med ganska fina korta och

tilltryckta hår. Framfötlerna hafva 4 egentliga tår, af

hvilka de två mellersta äro längst och lika länga 5
af

de andra är den yttre kortare än den inre
5

tummen
bildar en utstående knöl med en liten konvex trubbig

nagel, ännu kortare än sjellVa tummen. Klorna på de

andra tårna äro mycket korta och skylas nästan af hår,
som ligga fram öfver dem. Bakfötterna hafva 5 tår,

äfven med korta klor, som ofvantill äro täckta af hår.—
Svansen, som är längre än kroppen, är vid roten

af en svanpennas tjocklek och afsmalnar småningom j

han är täckt med en stor mängd smala fjällrika ringar

och mellan dem framskjuta glesa korta och styfva hår.

Färgen på hufvudet och längs ryggen gråaktigt svart

öfvergår småningom pä sidorna till de undre delarnas

färg, som är askegrå eller black
j

nos och ben grå-

bruna, tårna blekare, stundom hvitaktiga.
— Fallen

har två slags hår, neml. styfva långa borsthår, som på

ryggen äro hvilgrå med svarta spetsar (hvarföre dju-
ret synes stickelhårigt) på magen helt hvila, samt fina-

re bottenhår, som äro blekt askegrå.
Honan har något spetsigare hufvud och i O spenar.
Varierar

tillfälligtvis: Helt svart eller helt hvit.

Anatomi: Skallen: Längd 1 t. 6 lin. Panna och

nos mest i samma plan, från hjessan åt nacken sluttan-

Skandin:» Däggdjur. 22
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dej Hjernskålsregionen kullrig, omgärdad af en upp-
stående kant^ som bildar en ägglik figur och är 4-1- till

5 lin. bred. hiterpahetal-benet slutas på hvardera si-

dan med en utåt och något framåt riglad spets. Be-

nets hela omkrets är nästan ett cirkelsegment och dess

största bredd ligger i dess främre hälft. Parietal-

benen hafva Öfver process, zygom. en framtill bägböjd
brädd. Kindbägen framtill utåt slät. Foramen iJifra-

orbit. nedtill med en djup^ nedåt afsmalnande vik
5

el-

jest vertikalt-ovala, mer höga än breda. Nackhålet

nästan trindt. — Öfriga skelettet: Atlas process, trans-

versi horisontelt hoptryckta , tvära, vid roten ofvan nä-

ra frambrädden genomborrade. Axis proc. spinos. stor

hoptryckt 5
de följ. halsvertebr. ha blott spår till pro-

cess, spinos.
' På 2:dra ryggvertebren utgör den en

hög trind trubbig tapp. Costm 13 par.
—

Scapula
bildar en trehörning med afruiidade hörn_, utom nedra,

som är utdraget till en kort hals och har cavit. glenoid.

Acromion nedgår längre än fossa, är bred platt framåt

böjd. Vid dess spets fäster sig nyckelbenet , som är

långt, utåt krökt, inåt klunsigt. Process, coracoid. bred.

tunn, böjd. Os humeri, något längre än scapula, har

långs nedåt framsidan en hög kam, som midt på benet

slutas tvär. Ulna och radiiis något framåt bågböjda,
efter hela sin längd hopväxta : iilna har långs yttre si-

dan en fåra, och baktill en lång trubbig hoptryckt ole-

cranon. Tummen mycket kort, kortare än pekfingrets

os metacarpi j
klorna korta. Sternum bestående af 5

stycken (utom process, ensiform.) del främsta med en

långsgående köl och med en bred flygel på hvardera

sidan framtill. — Os ilium: främre
-3-

bredare jembred
med en långsgående trind kant åt midten och en utåt

böjd trubbig spets 5
bakre delen smalare halflrind, med

en stark knöl framom acetabulum. Os ischii bredt nä-

stan rätvinkligt. Foramen obturat. ovalt-aflångt med
undre brädden mer rät. Os femoris rakt, med collum
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gående åt sidan och trochanter major rät uppstående 5

troch. minor en stark iinöl på bakre sidan, på utsidan

en nedgående kam
5

nedra ändan med en fåra framtill

och 2:ne condyli bakåt, af hvilka den inre något läng-

re. Tibia och fibula i nedre tredjedelen alldeles hop-

växta, i Öfra 4- vidt skilda, men åter vid ändarna hop-
växta

5
tibia framtill med en skarp kant, inåt platt, ut-

åt konkavt. Bakfoten: tummens klo-ben räcker till Öf-

ver hälften af
följ.

tåns första led.

Vistelseort och lefnadssätt : Svarta Råttan blifver

mer och mer sällsynt på vår Skandinaviska halfö
,

der

Bruna Råttan, som är lika skadlig och ännu starkare,

deremot blifver mer och mer allmän. I de flesta stä-

der äfven som i de flesta landsorter är Svarta Råttan

numera antingen alldeles utrotad, eller åtminstone säll-

synt 5
deremot finnes Bruna Råttan der i mängd, i

magasin, bodar, lador och på loft. Här i Lund har

hon icke funnits under de sista 30—40 åren
5

i Stock-

holm fanns hon, uti gamla hus i källare och stall, än-

nu för 20 år sedan
3 men, så vidt jag vet, har hon

äfven der i sednare åren blifvit utrotad. Deremot fö^

rekommer hon ännu i några från sjöstäderna aflägsna

inre delar af landet, dit Bruna Råttan ännu icke hun-

nit L ,ex. i det inre af Småland och i de nordligaste

delarna af Skåne. I det inre af Vermland finnes hon

ännu i
st^or mängd t. ex. vid Svaneholm, 6 mil från Carl-

stad åt Amålssidan. Men i Carlstad och alla hamnar

vid Wenern, dit Skeppsråttan blifvit förd med fartyg

från Götheborg, är Svarta Rattan mer eller mindre ut-

rotad. (Lojt. Ugcla). Fordom fanns hon här likaså all-

män och talrik- som vi nu träfTa Skeppsråttan, hvilken

öfverallt, dit hon i betydligt antal hunnit framtränga,

uppätit och förstört den förra. IMen äfven Svarta råt-

tan är icke ursprungligt ett Skandinaviskt, icke en gäng
ett Europeiskt djur. De gamle kände henne ickoj Al-

BEUTus i\L\.G>'us och CoNRAD GeSxNer, hvilkcn sednare lefde

22»
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fr. 1516 till 1565, äro de första som omtalat och be-
skrifvit henne. Men hvarifrån hon först kommit, kan

man icke med visshet bestämma
5
man tror att hon

härstammar från södra Asien. Till Amerika har hon

först blifvit förd med skepp från Europa, och genom
skeppsfart har hon troligtvis äfven kommit till oss. Der

hon förekommer i större antal, är hon ett elakt skade-

djur, som merendels uppehåller sig i remnor och hål

i byggnader, stall, lador, bodar och källare. Hon gna-

gar sig gångar genom väggarna, och kan derföre lätt

komma ur ett rum i ett annat af de hus hon bebor.

Äfven ser man henne stundom löpa ut på tak, tak-

rännor, och i träd som slå nära hus, i hvilka hon vi-

stas. I mörkret gå dessa djur isynnerhet efter sin

föda och äro då mest i rörelse, leka, bitas och göra
buller.

Födoämnen: Denna råtta är glupsk, liksom hela

slägtet. Såsom ett omnivort djur förtär hon både kött

och växtämnen
5
men hon skall isynnerhet tycka om

mjölk och säd. Hvad hon icke kan straxt förtära
5
dra-

ger hon ned i sina smyghål. Hon uppsöker dufslagen

och förtär ungar och ägg. I nödfall griper hon till klä-

der, skotyg och andra lädervaror, äfven som hon sön-

dergnager böcker, papper m. m.

Forfplaiitning: I varmare klimat, der ingen vinter-

kyla afbryter deras fortplantning eller minskar deras fö-

doämnen, fortplanta sig råttorna under alla årstider och

föröka sig otroligt. Hos oss para de sig så snart vin-

terkylan börjar aftaga^ deras första parning inträffar i

Mars eller April. Honan säges gå drägtig nära fyra

veckor, hvarefter hon föder 7—9 ungar i en mjuk bädd

af hö, halm o. d. Ungarna äro blinda under de för-

sta 10 dagarna och synas i början blåaktiga. Under

sommaren parar sig denna art flera gånger, och det

synes endast vara vinterkylan som sätter gräns för fort-

plantningen,
— Man har uppfunnit flera medel att ut-
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rota dessa skadliga djur. Se hithörande artikel under

följande Art. sid. 345.

Brun Råtta C^Ius decumanus Pall.)

Artm. Ofvan gulbrun med svarta sUckelhär, inunder

grälwit med skarp färggräns; svansen kortare än

kroppen; öronen en tredjedel af Jmfvudlängden.
Längd 9 i, svans. 6|—7

t.,
eller läng. 7

t.,
sv. 6 t.

Skallen: Inferparietalbenet har pä hvardera sidan
en utåt och bakat rigtad spets.

Synonymi: Mus Decumanus Pall. Nov. spec. Glir. p. 91. n,

40. — Gmel. Syst. I. 1. p. 127. n. 6. — Retz. Faun. p
34. n. 32. — Desmar. Mastol. p. 473. — Surnmlot Buff
Hist. Nat. VIII. p. 206. t. 27. — Norway Ra t. Pen. Brit.

Zool. 1. p. M5. — Brown Rat. Bell Biit. Quadiup. p
315. m. fig.

— Die Wanderratte Schreb. Säugth. IV. p,
645. t. 178. — Bechst. Natiirg. 1. p. 944. —"

Sv. Råt-
ta, Magasinsråtta , Skeppsråtta; Fin. Kirko-hiiri.

Beskrifning: Vid första ögonkastet skiljes hon från

föregående genom sina mindre öron, som ej äro mer än

4- af hufvudlängden. Jlufvudet äggformigt, två tum

långt och med temligen spetsigt utlöpande nos
5

näsan

köttfärgadj näsborrarna halfmånformiga^ de talrika morr-
håren vid sidan af nosen äro långa (1-i

—2 t.) de öf-

ra svarta, de undre hvita^ framtänderna framtill gul-
bruna

5
mellan de utstående svarta ögonen, och de

rundtovala öronen, sitta ett par länga borsthår. Öro-

nen, som utgöra en tredjedel af hufvudets längd, äro

nästan nakna, vid kanten utan och innan med korta

hår beväxfa, ovala rundade, mer höga än breda. Kröp-
pen tilltager bakat i bredd ända till bakbenen, hvaref-
ter han afsmalnande tyckes fortsättas i svansen. Denna
är kortare än kroppen, vid roten tjock (I t. i diame-

ter) afsmalnar småningom och synes spetsig 5
han tyc-

kes bestå af täta fjällika ringar, mellan hvilka framskju-
ta korta borstlika hår, som ofvan äro bruna, inunder

grå. Fötterna äro belagda med ganska korta tilltryckta
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h5r och inunder nakna. Tärna som vid roten äro för-

enade genoai en hud, äro af samma antal och förhål-

landen till hvarandra som hos förra arten.

Färgen ofvan på hufvudet och långs ryggen ända

till svansen gulbrun med svarta längre stickelhär^ på
sidorna mer brungrå 5

kinderna duni<lare med långa

morrliår, som räcka tillbaka långt Öfver öronen. Haka,

strupe, bröst, buk samt benens inre sidor gråhvita med

skarp färggräns 5
fötterna ofvan mer slötande i grått.

Honan, som är ofvan mer grå, under mer hvit

än hannen, har 6 par spenar, af hvilka 3 par sitta

på bröstet och 3 på magen.

Unge: Finhårig, ofvan mörkt gråblack, under grå-

aktigt hvit med skarp färggräns 5
fötterna grå.

Varierar: Helt svart, glänsande, inunder något
black

^
en mer eller mindre stor hvit fläck i bringan.

Kännes fr. Rattas genom mindre Öron, kortare svans

än kroppen m. m. En hel familj af denna färg träffa-

des vid Tomarp nära Trelleborg under vintren 1843.

Meddelad af Hr N. Bruzelius.

Anatomi: Skallen: Längd 2 t. Panna och hjessa

ligga i samma plan, men nosen är framåt sluttande
j

hjernskälsregionen temligen platt, omgärdad af en upp-
stående kant, som [hos de äldre) bildar en nästan

rätsidig allåiig figur. Interparietalbenet slutas på hvar-

dera sidan med en utåt och bakåt riglad spets, så att

benets största bredd ligger i dess bakre hälft. Parie-

talhenen nedskjuta en nedåt och framåt rigtad vinkel

öfver processus zygomat. Kindbägen framtill utåt på

långs konkav. Foramina infraorbit. nedtill med en

djup vik som upptill är smalast
5 eljest lika breda som

höga. Nackhålet på tvärs ovalt. — Öfriga Skelettet:

Atlas processus transv. vid roten ofvan i midten ge-
nomborrade. Följ. som hos förra. — Scapula bildar

nästan en halfcirkel med nedre hörnet utdraget till en

hals, som slutas med cavit. glenoid.
— Tummen kort,
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lika lång med pekfingrets os metacarpi.
— Bakbenen:

Tibia och fibula blott 4- hopväxta^ f skilda. Tum-
mens klo-ben räcker ej

till hälften af följande tåns för-

sta led.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna
^
den största och

skadligaste af alla råttarter^ var okänd i vår verldsdel

ända till det sist förflutna århundrade. Att hon här-

stammar från södra Asien
, antages af de flesta. Pal-

las tror alt hon kommit till Europa från Persien, och

att hon redan var känd af J^liainus under namn af Kas-

piska Råttan. Efter en jordbäfning i Kaspiska trakter-

na 1727; skall hon hafva i stora skaror kommit in i

Astrakan och derifrån spridt sig vidare in åt Ryssland.
I Paris syntes hon först kring medlet af förra seklet *)
och i England några få år förut. Till Sverige har hon

kommit sédnare
j

för Linné var hon alldeles okänd
,
och

om jag ej missminnes var det först på 1 790-talet som
ett exemplar deraf träffades i Skåne **). Småningom
har hon mer och mer utspridt sig. Och hon sprider

sig ännu årligen mer och mer, dels genom vandringar
och dels genom skeppsfarten inom landet, till hamnar

vid de större -insjöarna. Hon förekommer numera i alla

sjöstäder och på andra orter, der handelsskepp lägga

till,
ända inom polcirkeln, och från dessa ställen har

hon vidare spridt sig till de orter af landet som ligga

i deras grannskap. Till hamnarna i Norrige, Bergen
och Trondhiem har hon, måhända tidigare än till Sve-

rige, blifvit förd med fartyg från utrikes orter, och till

Nordlanden, der hon äfven förekommer i köpmännens

magasin, har hon från nämde städer blifvit förd med

*) Enligt andra skall hon hafva visat sig i Frankrike re-
dan kring 1730.

**) A. J. Retzius säger i sin Fauna Svecica, tryckt 1800,
att för 30 år sedan, således 1770, var denna art alldeles

okänd.
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Nordlandsjakter*). Öfverallt, dit hon framtränger, ut-

rotar hon småningom Svarta Bdttafi; men märkvärdigt
är att hon icke äfven utrotar den lilla Skåpsrältan.

Denna glupska och skadliga rättart har isynnerhet
sitt tilliiäll i magasin, lador, packbodar, qvarnhiis och
andra hus som ligga nära vatten, hvari hon gerna sim-
mar och dykar. Hon träfFas nästan lika så ofla i vat-

ten som Vattensorken [Lem. amphibius).
—

I sten-

dammar, stenbroar och åbräddar gör hon sig hålor och
bor i dem under sommaren.

Likväl förekommer hon ingenstädes hos oss i så

oerhörd mängd, som der och hvar i mildare klimat.

Våra långa och kalla vintrar sätta gräns for hennes allt

för enorma förökning. Profess. Bell **3 omnämner att, i

anledning af en officiel anmälan hos Franska Styrelsen,
för icke lång tid sedan, att flytta Nattmanshuset vid

Monfaucon på ett. större afstånd från Paris, största

hindret för denna flyttning befanns vara fruktan för de

farliga följderna, som ansågos uppkomma för grannska-

pen, derigenom att den frälgiriga ohyran (Råttorna)
miste sitt vanliga underhåll. Kadavern af de dagligen
dödade hästarna, stundom ända till 35 på en dag, be-

funnes alltid följande morgonen uppfrätta intill bara be-
nen. — Hr Dusaussois hade vid sin boning en in-

hägnad omgifven af starka murar, genom hvilkas grund-
valar Råttorna gjort åtskilliga hål, hvarigenom de gingo
in och ut. I denna inhägnad inlade han 2—3 häst-

kadaver, lät tillstoppa hålen vid midnatt
^

och dödade

på en enda natt 2630, på fyra nätter 9101, och på
en månads tid 16,050 råttor. Att de stundom un-

dergräfva och förstöra murar och byggnader, är genom
flera fall ådagalagdt och bekräftadt. Hos oss äro de

*) Jemf. vidare Ström Trondhj. Handl. 1. p. 430.

**) P. a. st. sid. 317.
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visserligen skadliga ^
men hittills ingenstädes till den

grad talrika att de befunnits anställa sådana förstörelser.

Födoämnen: Likasom alla dess samslägtingar, lef-

ver denna rattart så väl af växter som djurämnen j

dock föredrager hon vida de sistnämda^ och der dessa

fås i tillräcklig mängd, lemnar hon de förra orörda.

Både i vattnet och på landet anfaller och dödar hon

ankunger och gåsungar^ äfven som hon förstör dufun-

gar och kycklingar 5 ej en gång de gamla äro alltid sä-
'

kra för hennes anfall. Att hon angriper de fetaste de-

larna på ännu lefvande svin, som länge stått på stig

och blifvit gödda, derpå har man flera bevis. Hon

går äfven på lik,
och barn i vaggan äro ej alllid sä-

kra för hennes anfall *).
— Hon skall isynnerhet tycka

om ost, och genom underjordiska gångar söka den på

långt afstånd. På fälten afbiter hon sädesbroddeuj i

trädgårdarna härjar hon lökväxter, och i skogarna ek-

och bokollon. Om vintren lefver hon af säd i lador

och på loft, och då annan föda brister^ söker hon af-

skräde och spill ning.

Fortplantning: Denna art fortplantar sig ännu star-

kare än Svarta Kattan
5
hon sätter flera kullar om året

och har 12— 14 ungar i hvar kull.

Fångst: jMan använder flera slags fällor, hvilka äro

allmänt kända och tarfva här ingen beskrifning. Afven

förjagas denna ohyra lätt om man tager fosfor, rifver

den under vatten^ blandar sedan i vattnet mjöl till en

*) Det är antingen denna eller föregående Ratt-art, om
hvilken man berättar följande ohyggliga händelse, som för

flera år sedan tilldragit sig här i Skåne: En gammal man
skulle under vintertiden frän en mosse (myr) hemta en hö-

stack (häs). I denna hade en mängd Rättor tagit sin boning och

sä söndergnagat den inuti, att då mannen deri uppsteg, sjönk
han ned öfver hufvudet och kunde icke hjelpa sig sjelf upp.
Efter ett par dagar fanns han död i stacken och var nästan

intill benen uppäten af råttor.
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tunn grötlik massa, hvilken strykes på papper, eller

linlappar, som läggas in i de ram hvarifrån man vill

fördiifva ohyran. 1 Stats-Tidn. för den 21 Okt. 1841

uppgifves, att Råttor fly från hus, i hvilka Cynogloss.

officin, blifvit utströdd.

B) Möss: Kropp och svans tilJsammans ej öfver

9 tum länga -^

svansens fjällringar 120— ISO, gomfäl-

lorna frän 2:dra eller 3:dje i midlen delade. Keyserl.

et JBlas.

!Sliog:siiiujS [Mus sylvaticus Lin.)

Artm. Mellan den öfra gulgrä eller rostbruna, längs

ryggen mörkare, och de undra delarnas samt be-

nens hvita färg, är en bestämd gräns. Öronen af

halfva hufvudlängden , svansen nägot kortare än

kroppen.
Storleken olika, vanligen: Längd 3^ med svan-

sen 3 t. 4 lin., eller längden 4
t.,

med en svans af

3 t. G lin.

Interparietalbenet , som framtill i midten icke har

nägon tydligt framstäende spets, slutas ät sidorna af-

smalnande.

Synonymi: Mus sylvaticus Lin. Syst. 1. p. 84. 17. — Lin.

Faun. p. 12. n. 36. — Gmel Syst. L 1. p. 129. — Pall.

Glir. p. 94. n. 42. — Retz. F;na p. 36. — NiLSS. Fauna
1. p. 161. — Pall. Zoograph. 1. p. 167. — Le Mutat
BöFF. Hist. Nat. VII. p. 325. t. 41. — Edit. 'de Deuxp.
IL t. 9. f. 2. — Long-taikxl Field-mouse Pen. Brit. Zool.

1. p. 120. — Bell Brit. Quadr. p. 305. m. fig.
— Die

grosse Feldmaus Sciireb. IV. p. 651. t. 180. — Die
Feldmaus Beciist. Nat. Dcutschl. 1. p. 963. — Wald-
maus Keysehl. et Blås. X. 37. — Sv. Skogsrmis, Skogs-
råna; Fältråtta; Fin. lUrkohiiri.

Beskrifning: Längden 3| t.
,
svansen 3^ t. Fram-

lagd räcker han till nacken. Hufvudet 1 t. -t lin.
j
Öro-

nen 5 lin. långa och 4 lin. breda, räcka framlagda till

bakvinkeln af ögat 3
från nosspetsen till ögat 4 lin.
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Ögat ligger närmare örat än nosspetsen. Näsan bar,
blekt köttfärgad^ morrhåren mycket långa bruna, de
undre hvita. Ögonen (1-i lin.) stora, mycket utståen-

de och svarta
j

Öronen stora rundt ovala, gråbruna,
nästan nakna, dock glest belagda med korta tilltryckta
hår

5
från näsan genom öfverläppen en skåra, hvari

framtänderna synas: de öfra gula, de undra blekgula.
Framfötterna med 4 tår, väpnade med hoptryckta spet-

siga klor, och en knöl, utvändigt försedd med en rund

kupig nagel i ställe för tumm.e. Inom och till hälften

bakom tummen sitta två knölar parvis 5
framom dessa

ligga två knölar, mer skilda vid roten af 2:dra och
4:de tån, och framom dessa vid roten af de två mel-
lersta tårna ligger en större aflång knöl. Bakfötterna

med 5
tår, alla med spetsiga klor^ baksidan af tarsen

med 6 i tre sneda par liggande svarta knölar. Svan-
sen med vid pass 160 ringar och belagd med tilltryck-
ta hår. .

-

Vinterdrägt: Rygg och sidor gulgrå med svarta

stickelhår, som på sidorna äro glesare, men långs ryg-

gen tah-ika, så att ryggen derigenom synes mörkare,
stundom nästan svart. Öfver hvardera bakhasen (of-

tast) en lilen svartaktig fläck. Hakan, bröstet, magen,
benen och fötterna hvita. Sidornas gulgrå eller rost-

bruna och magens hvita färg gå ej småningom öfver i

hvarandra, utan mellan dem finnes en bestämd gräns
och långs denna oftast ett gult streck. Svansens hår
ofvan svarta, under hvitaktiga.

Sommardrägt: Grå eller rostgrå, under hvitj på
sidorna och isynnerhet på kinderna rostgulaktig.

Varierar tillfälligtvis: 1) Helt
hvitj 2) hvit med

gulgrå, eller gulgrå med hvita fläckar.

Anatomi: Skallen: vanligen 1 tum, dock ända till

1 t. Ii lin.- Interparietalbenet utan spets i framkan-
tens raidt, slutas på sidorna afsmalnande (tillspetsadt

afrundadt). Hjernskålsregionen kuUrig, icke omgärdad
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af benkant
, lemligen rund och lika bred som lång. Näs-

benen framåt Öfver framtänderna starkt utbredda^ söm-
men bildar en slak S form

5 långs näsroten en platt

bred ränna
5

mellan pannan och tinninggropen en kant

som ej fortsattes bakåt mellan tinning- och hjessbenen,
der Öfvcrgången är kullrig. Foram. magn. rundt^ foga
mer bredt än högt. Foramina palatina aflånga, bakåt

bredare
;

slutas baktill afrundadt före eller mellan fram-

brädden af lista kindtandparet. Springan mellan alae

pterygoideae slutas framtill afrundad. Kindbågen myc-
ket spenslig och bakom mJdten smalare utifrån än ned-

ifrån sedd. Foram. infraorbit. mycket mer högt än

bred 1
5

utbrädden af viken konkaverad. Underkäken:

lagd på horisontel plan stå process, condyloidei myc-
ket tillbaka Öfver process, angulares. Innersta kindtan-

den ofvan ungefär hälften som den mellersta nedan,
dock något smalare än denna. — Grus: tibia och fibula

hopväxta nästan upp till midtenj hålet mellan dem är

jemt lika långt som den hopväxta delen. Costse 1 3 par,
framtill och baktill hoptryckta.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna rattart är all-

män i en stor del af vår halfö, från dess sydligaste
trakter till de nordligare delarna

5
hur långt upp mot

norden hon förekomm.er är dock ännu ej bestämdt. Enligt

Leem förekommer hon i Finmarken. Hr Lövemiiel.m fann

henne dock icke i Lappmarken. — Hon träffas så väl i

skogstrakterna som på slättlanden och dervarande åkerfält.

Afven ser man henne stundom i städerna*). På än-

gar, i skogar, trädgårdar och åkerrenar gräfver hon sig

hål och gångar i jorden eller begagnar redan för han-

den varande, hvilka hon för sin beqvämlighet utvidgar.
Här samlar hon förråd af

*) Men den råtta som till färgen liknar denna och till

storleken Skåpsråttan och som om vintren på somliga ställen

är allmän i husen, tillhör en varietet af följande art.
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Födoämnen, bestående uti olloDj furu- och gran-
frön

,
nötter och bär t. e. rönnbär, säd och saftiga röt-

ter m. m. hviliva stundom äro hopburna i stor mängd.
Afven skalar hon barken af unga träd och deras röt-

ter, isynnerhet om vintren under snön. Icke heller för-

smår hon djurämnen: kött, fogelungar, smärre möss
m. m. förtär hon, äfven som insekter isynnerhet skal-

baggar, och någon gång går hon äfven på åtek

Fortplantning: Så snart vårvärman infaller börjas
dess parning och fortsattes under hela sommaren ända
till hösten. Honan skall gå drägtig vid pass tre vec-
kor och föda, flera gånger om sommaren, 5 till 10

ungar, som hon lägger i ett rundt bo uti fint sönder-
bitet torrt gräs.

Husmus (Mus Musculus Lin.)

Artm, Ryggens dunkelgrå färg ö[vergår småningom till

den blekgrå eller smutsigt hvita i gult stötande på
undre kroppsdelarna. Öronen af halfva hufvud-
längden; svansen ungefär af kroppens längd.

Längd. 3
t., svans, nära 3 t.

Interparietalbenet som framtill i midten har en

trubbig spets, är på sidorna jembredt och slutas trub-

bigt afrufidadt.

Synonymi: Mus musculus Ein. Syst. 1. p. 83. n. 13. —
Faun. Svec. p. 12. n. 34. — Pall. Glires p. 95. —
Retz. Faun. p. 35. — Desmar. Mammal. p. 301. — Pall.

Zoogr. p. 166. — Souris Buff. Hist. Nat. VII. p. 309.
t. 39. — Suppl. III. p. 181. t. 30. — Edit. de Deuxp.
II. t. 9. f. 1. — Mouse Pen. Brit. Zool. I. 122. t. II. f.

30. — Coinmon mouse Bell Brit. Quadrup. p. 308. m.

iig.
— Bie Hausmaus Schreb. Säugth. IV. p. 654. t.

181. — Bechst. N. D. . . . Keyserl. et Blås. p. IX. 37.— Sv. Mus, Smårålta, Verml. Skåpsråtta; Finn. Pää-
råtta, Hiirt.

Beskrifning: Hufvudet \ tum långt, aflångt-ägg-

formigt, utlöpande i en temligen spetsig nos, som är
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ofvan kulliig. Från den köttfärgade näsan går en fåra

ned i öfverläppen^ hvari framtänderna synas j på kin-

derna vid sidan af näsan stå många dels hvita dels

bruna morrhår af hufvudets längd. Ögonen^ som lig-

ga midt emellan näsan och Öröppningen ,
äro små svar-

ta och utslående. Öronen äro stora -I t. lånea, vidt

utom fallen utstående, runda, af en gråaktig köttfärg,

i kanten mörkare, utvändigt nästan bara, invändigt med
korta tilltryckta hår beväxta. Honan har I O spenvår-
tor. Fötter och tår som hos de förra

^
svansen lång

trind, glest belagd med korta tilltryckta hår, så att

dess fjällika ringar synas mellan dem
,
mot spetsen äro

de likväl skylda af hår.

Af denna art finnas två till färgen mycket skilda

varieteter, mellan hvilka dock Öfvergångar förekomma.

A) Färgen ofvan brungrå eller dunkelgråj håren

vid roten blågrå, mot spetsen gulakliga och i spetsen
svartbruna. Ryggens något dunklare färg blir mer ljus

på sidorna och går småningom Öfver i den smutsigt

blekgrå färg som intager alla undre kroppsdelar ^
be-

nen hvitaktiga eller blekgrå. Svansen ofvan brungrå,
inunder ljusgrå.

—
Färgen är om sommaren mer brun,

om vintren mer grå.

B) Färgen ofvan som hos förra, inunder hvit med

gulaklig gräns mellan bukens och sidornas färg, samt

en gul fläck i bröstet. Hon liknar således till färgen
Mus syhaticus, men till storleken och delarnas förhållan-

den samt till formen af interparietalbenet och Öfriga

skelettet liknar hon 3Ius mnscuhis. Jemf. Sundev. Vet.

Akad. Öfvers. 184ö. sid. 190.

Varierar dessutom
tillfälligtvis: 1) Helt, hvit med

röda ögon. Sådana äro just icke sällsynta. 2) Hvit

med grå fläckar. 3) Brungrå med en eller annan stor

hvit fläck.

Anatomi: Interparietalbenet, som har framtill i mid-

ten en trubbig spets, slutas på hvardera sidan run-
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dadt afstympadt^ något på snedden eller med ett hak^

så att största bredden ligger merendels i dess främre

hälft. Hjernskålsregionen ej så afrundad^ mer utdra-

gen framåt. Näsbenen framåt föga utbredda
^
sömmen

nästan rät, framåt litet bågböjd 5
bakat bildar deras

förening en smal fåraj pannan platt 5
mellan denna och

tinninggropen en kant, som fortsattes bakåt i förenin-

gen mellan tinning- och hjessebenen. Sutura coronaria

mindre bågböjd, på sidorna med en smal och lång

framgående spets från parietalbenen, och utanför den

en dylik ttllbakagående från pannbenet. Foramina pa-
latina smala, slutas afsmalnande mellan mellersta delen

af främsta kindtandparet. Springan mellan alse pteryg.
slutas framtill tvär eller med en spets. Kindbågen tem-

ligen bred och med flatsidan utåt vänd. Foram. infra-

orbit, snedt fyrkantigt, lika bredt som högt, försedt

med en smal vik nedtill, hvars utbrädd är konvex.

Underkäken: lagd på en horisontel plan slutas process,

condyl. vertikalt öfver process, angularis. Innersta kind-

tanden ofvan liten rund. Längd 6^-
—7 lin. — Grus:

Den hopväxta delen af tibia och fibula utgör |-
af be-

nets längd.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna lilla men ganska

skadliga rattart är kringspridd öfver hela ^ Skandinaviska

halfön, der fasta menniskoboningar finnas. Dock skall

hon icke förekomma i Qvickjock, der Lapparna allde-

les icke besväras af henne. (^Lövenh. p. a. st. pag. 125).
Äfven förekommer hon i Island och Siberien

,
men icke

i Kamtschatka. — Hvar en åkerbrukande koloni anläg-

ges, dit följer eller flyttar hon, likasom Gråspinken.
Både den inunder grå och den inunder hvita formen
finnes så väl i södra som norra trakterna af Skandina-
vien. I Lund är den sednare vida allmännare än den
förra.

Denna råttarts egentliga tillhåll är i husen, under
hvilka hon gräfver sig hål och gångar i jorden, eller
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ocksSi bor hon i springor i väggarna ,
i lador bland sä-

den, i halmtak o. d. Om sommartiden uppehåller hon

sig äfven ute på åkerfälten *), och låter ej sällan om
hösten vid inbergningen fora sig med säden in i la-

dorna. Huru hon uppkommer i öfra våningarna af hus,

dit hon ej kan komma genom trapporna, har förefallit

mig oförklarligt, tills jag en gång i skymningen, i Fe-

bruari månad, såg en råtta af denna art klättra upp-
för muren af ett hus. Klättringen skedde ej snabbt

eller rakt upp, utan med varsamhet kände hon för sig,

stannade, vände sig än åt ena än åt andra sidan, kröp

derefter ett stycke, och stannade åter för alt känna

kring sig med tassen. Slutligen lyckades det henne att

komma upp och hon försvann under taket.

Hon är snabb i sina rörelser, liflig och rädd, men

också efter sin storlek glupsk och skadlig. Dess

Födoämnen utgöras af alla slags matvaror: kött,

smör, ost, bröd m. m., som hon kan åtkomma, förtär

hon begärligt^ äfven som säd, poläter, rotväxter, mjöl

m. m. Hennes lukt är utmärkt fm, och för att kom-

ma till de ställen, der hon märker att något ätbart fin-

nes, gnagar hon sig ofta genom väggar, golf och brä-

der. Hvad hon ej kan genast förtära, bär hon med

sig i sina gömhål Hon är isynnerhet i rörelse om
natten , då hon ej märker något buller. Kläder, böc-

ker, papper och allt, som ligger i hennes väg, sönder-

gnagar och förstör hon. Dess

Fortplantning sker flera gånger årligen, och de

som bo på varma ställen fortplanta sig äfven under

vintren. De som bo i uthusen börja vanligen sin fort-

plantning först i April eller jMaj. Honan går dräglig 3

veckor, hvarefter hon föder ö—G ungar, hvilka efter

*) Man finner ofta delar af dess skelet i magen hos Gla-

dor, Musvråkar och Ugglor m. fl.
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1 4 dagar lemna modren och äro snarl skickliga att

sjelfva fortplanta sig.

Fångst: Man använder dertill kattor, veslor^ igel-

kottar m. m. Flera slags råttfällor äro allmänt kända.

Äfven för att utrota denna art användes fosfor så, som

sid. 345 redan är nämdt.

Anmdrkn. : I länderna närmast Skandinavien förekomma ett par
arter af detta slägte, hvilka ännu icke äro antecknade så-

som funna hos oss, men hvilka dock sannolikt äfven

här skola finnas, sedan man blifv.er mer uppmärksam
pä våra små däggdjur än hittills varit fallet. Den ena är:

Brandmus (Mus agrarius Pall. Glir. t. 182.)

Artm. Gråaktigt rostgul med ett smalt svart streck långs ryggen

fram på liufcudet; mellan sidornas rostgula och undre

kroppsdelarnas lunta färg en bestämd gräns. Svansen

ungefär ^ af kroppslängden. Längd 3 t. 4—5 lin.
;
svans.

2 t. 5—6 lin.

Denna rattart förekommer på åkrar och andra odlade stäl-

len i mellersta och norra Tyskland samt i Danmark, äfven

som uti en del af vestra Siberien. Ännu är hon ej anteck-

nad som funnen hos oss; men jag har hört flera landtmän

berätta, att de på åkrarna om hösten någon gång sett "swd

rödlätta möss med ett svart streck längs ryggen.''^ Det sy-
nes väl mera troligt att de tillhört denna art, än Sminthus

betulinns.

Den andra är:

Dvergmus (Mus minutus Pall.)

Artm. Ofvan gulrödaktig ; undre kroppsdelarna och fötterna
rent hvita med skarp färggräns; svansen nästan lika

lång som kroppen; öronen | af hufvudlängden. Längd.
2 t. 5 lin., svans, af samma längd.

Denna art förekommer i England, Tyskland, (Danmark?)

Schlesien, Ryssland och Finland. Från sistnämda land och

från trakten af Kuopio har Hr W. v. Wright hemfört två

exemplar till Stockholms Museum. (^Se Sundew. i Vetensk.

Akadem. Öfversigt i84-4- sid. 25).
— Hon bygger ett klot-

formigt eller ovalt bo, som hon fäster vid grässtrån högt öf-

ver marken. Hon faller icke i vinterdvala. — Jemf. Gloger

Acta Bonnens. T. XIV. P. L p. 355. Harvest mouse Bell.

Brit. Quadr. p. 299. 304.

Skandin:t Däggdjur. 23
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lemmel- lemming- eller Sork*)-

slägtet (Lemmus Geoffr.)
Svansen, som betäckes af korta hår, är af halfoa kropps-

längden eller kortare, stundom ganska kort.

Öronen härbeklädda, dolda i den yfdga fallen, eller mer

eller mindre utstående derur.

Tänderna: 3 Kindtänder ofvan och 3 nedan, med öpp-
na merendels odelade rötter, och platta kronor,

tecknade med i ziczac stående streck.

Skallen: Hjernskälen är något nedplattad, fyrkantig och

afrundad , framtill bredast och der liksom afstym-

pad ; ty panndelen mellan tinninggroparna är bak-

till smalast , framtill bredast, ofvan trind (utan

kanterj. Kindbågarna framtill liärt utstående och

[dä hufvudet ligger på en horisontel plan) fram-
åt lutande samt breda; endast baktill smala och

nedböjda. Nosen framom dem är jembred och

ofiHtn trind. Ortrammorna (BuIIcb osscfcj päron-

formiga med spetsen vänd framåt och inåt. Kind-

tänderna så tättsittande , att gränserna mellan dem

knappt märkas. Hcarje tandrad börjas med en tcär-

liggande bred slynga i öfverkäken, och slutas med
en dylik i underkäken. Hela tandraden afsmal-
nar bakåt hos dem som hafva alla tandstrecken i

ziczac, och är jembred baktill
,
smalast i midten,

hos dem som hafva bakersta kindtandens streck

parallela; tandraden tyckes utgöra ett band som
man satt på kant och vikit så

,
att afvexlande

hak och fållor eller kanter uppkommit vid båda

*) Denna benämning, föreslagen af Prof. Sundewall i

Vet. Akad. Handl. -1840 sid. 29 för Arvicota, anser jag vara

ganska passande. Månne ej den kunde användas för hela

Lemmus-Slägtet ?
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dess sidor. Tuggytan tyckes härigenom vara sam-

mansatt af alternerande trianglar.

Anmärkn.: Ett vigtigt bidrag till detta djurslägtes Anatomi

finnes i Vetensk. Akad:s Handl. för 1839: Om magens

byggnad hos de i Sverige förekommande arter af släg-
tet Lemmus ; af A. Retzius.

Alla hithörande djur lefva af växtämnen, antingen

uteslutande eller derjemle af kött. Alla gräfva gångar
i jorden och de flesta gå 'gerna i vatten. De flesta,

om ej alla, bygga bo
5 några, om ej alla, samla vin-

terförråd
5 några företaga vandringar i stora skaror, och

deri utmärker sig isynnerhet fjäll-Lemmeln. De större

kalla vi Jordråttor eller Storsorkar, de mindre Jord-

möss eller Smäsorkar , och de som skiljas i det yttre

genom små Öron och mycket kort svans få egentligen
namn af Lemmingar eller Lemlar.

1:0 Alla kindtandstrecken i ziczac; kindtandraden

bakåt afsmalnande.

a) Hypudwus: Jemför sid. 331.

iStörre Jordråtta (Lemmus amphibius Lin.)

(afven Vattensork)

Artm. Svansen ungefär af halfva kroppens längd eller

litet längre, likformigt härbelagd, enfärgad; öro-

nen dolda i fallen; ofvan svart eller brun, inun-

der brungrå; läpparna hvita. Längd G t. 4 lin.

svans. 4 t. 2 lin.

Hos ett annat exemplar var svans. 3 t. 5
1.;

hos ett annat 3 t. 3 lin.

Synonynii: Mus terreslris Lin. Faun. Sv. p. IL n. 3L —
Syst. Nat. L p. 82. n. iO. — Mus amphibius Lin. F:n

p. 12. n. 32. (införd efter andras berättelser).
— Retz.

F:n p. 36. n. 36. — Mus patudosus Lin. Mantiss. plant.
alt. -p. 522. — Retz. F:a n. 37. — Mus amphibius Pall.

Glir. p. 80. n. 20. — Zoograph. L p. 170. — Le Rat
d'eau BuFF. IJist. Nat. VII. p. 368. t. 43. — Edit. de

Deuxp. IL t. 11. f. 1. — Water Rat. Pen. Brit. Zool. 1.

p. 118. — Water Moll Bell Brit. Quadrup. p. 321 m.
.

lig.
— Die Wassermaus Schreb. Säugth. IV. p. 668. t.

23*
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186.
,

— Bechst, N. D. i. p. 980. Årvicola amphibius
BoNAPARTE Iconogr. d. f. Ital. (äldre) Arv. terrestris Id.

ibid. (yngre enligt craniernej.
— Årvicola amphibius

Keyserl. et Blås. VIII. 33. — De Selys Etudes p. 88.

etc. — Jordråtta Nilss. lllum. Fig.r X. pl. 25 (svart va-

riet.)
— Sv. Vattenråtta

, Jordråtta, Mullsork , Vatten-

lemming ; i Bohuslän och Vestergöthland Vand ; Herjed.

Vassvand; Norr. Wond; Werml. 3Iullsork; Fin. Vasi-rotta,

Beskrifning: Hufvudet bredtj pannan lemligen rätj

näsan framstående, i spetsen bar, brun, synes nästan

klufven derigenom att näsborrarna ligga i upphöjningar.

Läpparna, som från båda sidor draga sig tillsammans

in i munnen, i det rum som finnes mellan framtänder-

na och kindtänderna, äro beväxta med korta styfva

hårj ögonen lemligen små utstående och svarta. Mel-

lan näsan och ögonen sitta, på vårtor, en mängd lån-

ga svarta morrhår och under hakan sitta två par dy-
lika. Öronen, som äro gömda under de långa håren,

äro breda randa, invändigt nakna, i kanten och utvän-

digt hårbeväxta. Baktill instår uti dem en trubbig rand

kant, som gör öppningen nästan halfmånformigj i dess

undre hörn ser man den runda Öppningen som leder

in i Örat. Halsen är nästan omärklig 5 ty den synes

lika tjock som kroppen^ denna är nästan jemtjock och

tätt beklädd med silkesfina svartblåaktiga hår, mellan

hvilka längre och gröfre borsthår framstå. — Benen

äro korta
^

frambenen hafva långa hår ända ned mot

fotlofven (carpus) som, jemte tårna är beväxt med
korta styfva och tilltryckta hår. Framfötterna hafva 4

skilda tår, af hvilka mellantån längst, alla väpnade med

hoptryckta spetsiga klor. Tummen som sitter högre

upp, är mycket kort och försedd med en trubbig hop-

tryckt nagel. Fotsulorna äro nakna. Bakfötterna långa,

inunder ända till hasen nakna, grå, med 5 bruna knö-

lar
j

tårna långa, klufna, 1 och 5 lika, och kortast, 2,

3, 4 längre och mest lika. Svansen betäckt med korta

tilltryckta hår. — Fållen är yfvig ,
från bottnen till ut
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mot ytan svartblåaktig ^
inströdd med gröfre borsthår,

hvilka isynnerhet äro talrika och långa bakpå länden.

Förekommer af olika färg:

1 ) kolsvart (vanligen) med hvita läppar, undre kropps-
delarna stötande i blågrått och benen i gråbrunt}
stundom med hvita tår och hvit svansspets.

2) Gråbrun eller mörkbrun med svartaktig bottenfärg
och bruna hårspetsar, mellan hvilka framskjuta
svarta hårj inunder askegrå.

3) Öfvergång mellan nämde färger.

Skelettet: Skallen: Längd 1 t. 3
lin., \ t. 3^- lin.

bredd 5—6 lin. Hjernskålsregionen lika bred som lång,
6 lin. Pannan Öfverst mellan kindbågarna mest plan,
och näsbenen platt-trindade utan långsfåra. Interparie-
talbenet på tvärs aflångt-fyrkantigt ,

med ett trubbigt
utskott framtill i midten, vid hvars sidor frambrädden
är konkav, och med bakre brädden rät, bakre sido-

vinklarna gående tillbaka i en lång spets. Nackehålet
mer högt än bredt. Framtänderna framtill gulbruna med
en tydlig kant långs utsidan. Kindtänderna: främsta i

underkäken framtill rund med en öppen emaljslynga,
har dessutom utåt 3, inåt 4 sidokanter

5
den mellersta

har 3 utåt, 3 inåt^ den innersta har 3 utåt, 3 inåt.

I öfverkäken har den innersta (utom ändslyngan) 3 si-

dokanter utåt och 2 inåt
5

den mellersta 3 utåt, 2

inåt} den främsta 3 utåt, 3 inåt. Kindtandraden of-

van kring 3 lin. lång.
—

Symphys. ossium pubis ytterst
kort utgöres länge af ett

broskj förarn, obturat. half-

ovala med räta brädden åt os pub. Tuber, ischii en
bred båge^ Tibia och fibula hopväxta till nära hälften

af sin längd.

Vistelseort och lefnadssått: Denna jordråtta är all-

män på många ställen inom Skandinaviska halfön, från

det sydligaste Skåne, ända inom polcirkeln. Dock kän-
ner jag icke bestämdt huru långt upp hon förekommer
uti fjälltrakterna i det inre af landet. Enligt Hr Löwen-
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HiELM träffas hon i Lappmarken der och hvar, vid elf-

var och sjöar. Hon kan med lika skici<lighet gräfva i

jorden och simma i vattnet^ hvaraf hon fått namn än

af Jordråtla än af Vattenrätta. Hon har således i sitt

lefnadssätt åtskilligt hvari hon liknar både mullvaden

och bäfvern. — Hon bebor så väl högländla ställen,

isynnerhet om något vatten finnes i grannskapet, som

låg och simapig mark. I Skånes torfmossar, är hon

icke sällsynt j
vid åbräddar och bäckdrag träffas hon

äfven. På Öar och holmar så väl långs Norriges kust

som vid Östersjökusten förekommer hon i stort antal,

och jag har sett hennes gångar på små holmar, be-

lägna Öfver en fjerdedels mil från andra holmar eller

fast land. På dessa ställen har jag dock aldrig sett

den svarta^ endast den bruna artförändringen j
den

svarta förekommer mest i trädgårdar och på andra

högländta ställen
j
dock träffas hon äfven i Skånes torf-

mossar.

Hon gräfver gångar i jorden, hvilka långa stycken

löpa tätt under jordytan, och der hon finnes i mängd,
är nästan hela gräsvallen uppdrifven till hvalf öfver så-

dana gångar. Dessa gå djupare ned och leda till boet,
som är bäddadt med hö, halm och löf.

Födoämnen: Dess mesta föda består af växtämnen,
och sannolikt är hon den minst köttätande i hela den

grupp, till hvilken hon hörer. Hon förtär vattenväxter

och deras rötter
5 på ängarna afgnager hon gräsrötterna

under det hon gör gångar långs åt gräsvallen. På hol-

mar, der många jordråttor funnits, hafva de förtärt nä-

stan allt spår till vegetation j
i trädgårdarna gnagar hon

fruktträdens rötter och förtär äfven rofvor, polates och

andra jordfrukter. För skogar och planteringar är hon

högst skadlig, derigenom alt hon afbiter de fina träd-

rötterna, och afskalar de större. Äfven om vintren,

då hon sällan visar sig Öfver jordytan, leder hon sina

gångar till trädens rötter. — Man har påstått att hon
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förtär grodor, fiskar och kräftor, äfven som att hon nå-

gon gång anfaller och förtär ankungar i vattnet. Men
härvid har man påtagligt förblandat henne med Bruna
Kaftan (sid. 3iö) som är särdeles glupsk och går nä-

stan lika mycket i vatten som hon.

Fortplantning: Hon sätter två eller tre kullar om
året, med 6—7 ungar i hvar kull. Dessa lägger hon

antingen i en af sina gångar eller på en tufva, omgif-
ven af vattenväxter. — För den skada denna djurart

gör, der han finnes i mängd, har man uppfunnit flera

medel för dess

Fångst: ^lan skjuter honom med hagel, isynner-
het då han simmar. Man sätter en fiskryssja ned i

vattnet med mynningen mot stranden, så att den om-
fattar några utlopp af djurets gångar. Den Öfriga de-
len af ryssjan sänker man under vattnet med pålagda
stenar. I Vermland fångar man Mullsorken med en

urgröpt träkägla af i 4 tums längd och 3 tums diame-
ter vid basen. Denna gillras som en råttfälla medelst

ett elastiskt jern (en fjäder) som fästes vid spetsen
och går i båge fram till basen, der en bygel sitter,

som passar till den urgröpta öppningen. Denna fjäder

bindes ned med en tråd, som går genom 2l:ne hål på
hvardera sidan af käglans bas och håller bygeln ned
för öppningen. I käglan lägges en morot eller socker-

rot, och sedan käglan blifvit uppgillrad stickes basen

deraf in i Mullsorkens jordhål. Då denna vill in för

att äta roten, afgnagar han tråden, hvarvid fjädren slår

upp och han får bygeln om halsen. Eljest brukar man,
för att skrämma jordråttor ur trädgårdarna, samma me-
del som man använder mot Mullvadar. (Jemf. sid. 72).

Nytta och skada : Hos oss användes den ingen-
städes

5
men Jakuterna (i Ryssland) anse köttet för en

stor läckerhet. Vinterfällarna sys samman och nyttjas
till kläder. — Den skada jordråttan gör, der hon fin-

nes i mängd, är ganska stor. På öarna vid Norriges



360 CNAGARE.

kust, gör hon stor skada på säden
^

hon afskär stråna

och bär axen i sina hål i jorden, der hon samlar dem
till vinterföda. — I Guldbrandsdalen berättades att hon

samlade potates till vinterförråd. — Under viiitren leder

hon stundom sina gångar upp i kornlador och gör be-

tydlig skada på säden.

Mindre Jordråtta (Lemmus medius Nilss.)

Artm. Seansen, som utgör något mer än en tredjedel

af kroppslängden, är ofvan mörkbrun, inunder

hvitaktig ; öronen dolda i fallen, som är ofvan

mörkbrun, under blekgrå; läpparna hvita. Längd

kring 5 tum^ svans. 2 tum.

Synonymi: Anmärkn: Denna art är ny för Skandinaviens

Fauna; det är icke Linnés Mus terrestris eller Bona-
partes Arvicola terrestris, hvilka begge höra till förestå-

ende art, och hafva svansen (äfven enligt Bonap:s fig.).

något längre än halfva kroppen. Deremot synes den
komma nära Arvicola terrestris De Selys, Etudes p.
97. — Enligt SuNDEWALL liknar hon Blasii och Wagners

Hijpud. ratticeps. Lämpligast anser jag dock vara alt be-
hålla den benämning, jag allt sedan 1840, i mina offent-

liga föreläsningar för denna art användt. Namnet L.

terrestris skulle gifva anledning till konfusion; ty det

tillhör i sjelfva verket ursprungligt och hos de flesta

Författare samma art som L. amphibius.

Beskrifning: Längden från nosspetsen till svans-

roten kring 5 tum, hvaraf hufvudet kring 1^ och öf-

riga kroppen kring 3| eller kring 30 lin.
,
svansen kring

, 1|- t. = 15 lin. Således är svansen lika med halfva

kroppslängden från svansroten till nacken. Liknar mest

till delarnas förhållanden Lem. amphibius; men farser-

na (ej fotbladen) äro inunder hårbeväxtaj framfotens

tumme försedd med en hoptryckt trubbig nagel. Öro-

nen dolda i fallen, inuti hårbeväxta. Svansen, som ej

håller fullt 2 tum (dock torde den något variera), är
-

belagd med sträfva hår, som nästan eller alldeles skyla

gallringarna, och slutas med längre hår, hvilka stun-
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dom äro ända till i tum långa. Fallen är fin och sil-

keslen, nästan som hos L. agrestis , och ej så blandad

med gröfre borsthår
^

som hos L. amphibius; den är

från roten ut mot spetsen glänsande gråblå. Morrhå-

ren svarta, de nedre utåt hvita^ läpparna hvita.

Färgen ofvan mörkbrun eller brun, ned åt sidor-

na eller blandad med rostgult^ undre kroppsdelarna

blekgrå. Svansen tvåfärgad, ofvan brun eller mörk-

brun, inunder blekare, grå eller hvitaktig.

Unge af vid pass 4 tums längd med svans af i

tum. Ofvan brun, långs ryggen något mörkare, på
sidorna, mer gulbrun ,

inunder hvitaktig.

Skallen: Längd 1 t. Ii
1.,

bredd 41. Hjernskålsregio-

nen mer aflång, 5 1. lång, 4 I bred. Interparietalbenet

atlångt-ovalt med bakre brädden konvex, äfven som
främre. Nackhålet lika bredt som högt. Framtänder-

nas framyta brungul, mycket sned. Kindtänderna:

främsta i underkäken framtill med en Öppen emaljslyn-

ga ,
som dock intill har en intryckt fåra

,
dessutom ut-

åt 3, inåt 4 sidokanter
^

den mellersta har 3 utåt, 3

inåt
5
den innersta har utåt 2(7), inåt 3. — I Öfver-

käken har den innersta (utom ändslyngan) utåt 3 (och
en liten), inåt 3j den mellersta utåt 3, inåt 2

5
den

främsta 3 utåt, 3 inåt. Kindtandraden ofvan 2^ eller

2y lin. lång.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Jordråtta är i

den högre Norden icke sällsynt. Från det inre af Lapp-
land, Karesuando, har Prosten L. L. LiESTADius först

sändt exemplar deraf, med den underrättelsen, att hon

der är allmän
5

och Akademi Adjunklen W. Lilljeborg

har från sin resa i Norrige 1843, till härvarande Mu-

seum, hemfört exemplar från fjällsidorna vid Guldbrands-

dalen. Der var hon äfven allmän, och halfväxta ungar
träffades i bärjan af Juni. Enligt Hr Löwenhielm är hon

i Lappmarken allmän särdeles i dalarna vid fjällens fotj

på sjelfva fjällen träffas hon der icke. (Vet. Akad.
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Öfvers. 1846. p. 124).
— Hvad dess lefnadssätt be-

träffar, så gräfver hon gångar i jorden och gräsvallen,

likasom dess samslägtingarj men bristen på de gröfre

borsthår, som finnas strödda i fallen hos Vattenråttan,

synes ådagalägga att denna icke är till den grad vat-

tendjur, som hon. Likasom föregående lefver hon

hufvudsakligast om ej endast af vegetabilisk föda
5

och

i Lappland är hon ej på långt när så skadlig i husen

som Lem. rutilus. Enligt Lövf:>'iiielm är hon dock skad-

lig på marken och hjelj>er Lem. agrestis att furstöra

de små åkertegar som Nybyggarne uppodlat. Jag har

anledning antaga, att hon gör sig ett bo af sönderbi-

tet gräs och mossa för sina ungar, likasom Gråbruna

Markmusen.

liångsvansad MarKinus (Lemmus glareolus Schreb.)

Artm. Svansen en och en half gång så lång som hiif-

vudet, tunn, nästan jemtjock, ofvan brun, under

hvitaklig; Öronen breda, utstående ur fållen, som

är ofvan rödbrun, under hvU med tydlig färg-

gräns; fötterna hvita. Längd 3 t. 6
lin, svans.

1 t. 6 lin.

Synonymi: 3Ius Glareolus Schreb. Säugeth. III. p. 680. t.

190. B. — Arvicola pratensis Baillon, Bell Brit. Quadr.

p. 330. m. fig.
— Arv. rufescens De Selys Monogr. sur

les Cumpagn. p. 13. pl. 4. — Arv. rubidus De Delys

Etudes p. 112. — Arvicola glareolus Keyserl. et Blås.

VIII. och 34. — Sundeavall Vet. Akad. {landl. 1840. p.

16. 28.

Beskrifning: Hufvudet Ii t, liknar något en råt-

tas med smalare nos och mer utstående öron än Mark-

musens^ Öronen äro nemligen 3 hn. höga, breda, och

stå märkbart ut ur fallen
5

de äro inuti beväxta med
bruna här, utvändigt blott i kanten, för Öfrigt med

hvitaktiga hår. Morrhåren långa, dels svarta dels hvi-

ta
j
framtårna: 2 längst, 3 nästan hka, 1 kortare, 4

mycket korlare
j
klorna hvita. Bakhasen 5-^ lin., belagd
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med korta hår, från hälen till vristen, denna och tårna

under nakna
j

vristen med höga knölar, tårna med
tvärrulsar. Framfoten 3 lin. Svansen tunn allt igenom

belagd med nästan lika långa hår och slutas med längre

borsthår. Fallen frän roten till ^ ^^ hårens längd, grå-

blå. Färgen ofvan rödbrun med roslgula och inströdda

svarta härj på sidorna blir färgen småningom mer blan-

dad med grått. Läppar och kinder upp vid sidan af

näsan samt alla undre kroppsdelar antingen rent livita,

då färggränsen är skarp, eller smutsigt hvita, då den i

allt fall är tydlig. Samma färg halva äfven fötterna.

Svansen ofvan mörkbrun, under hvitaktig.

Skelettet: Skallen: Längd 1 tum
^ hjernskålens

längd 4| lin.
,
bredd i-^ lin. Tinninggropen baktill be-

gränsad af en hoptryckt knöl
5

för öfrigt är den trin-

dad, men en märkbar kant finnes mellan tinning och

hjessa. Pannan med en långsgående grop. Interparietal-

benet åt sidorna spetsigt, med största bredden framtill,

derigenora att bakre brädden är hågböjd, främre mer

rät, med en trubbig vinkel i midten. Kindbågen myc-
ket tunn, utom i midten, der han är bred och helt

platt. Foram magn. rundadt-trekantigt, lika högt som

bredt. Tänderna: Framtänderna blekgula utan sidokant
5

Kindtänderna ofvan: 1:sta har 3 sidokanter inåt, 3

större utåt
5

den mellersta 2 sidokanter inåt, 3 utåt,

af hvilka den främsta mycket hten^ den 3:dje 3 inåt,

3 mycket mindre utåt utom ändslynganj
— Nedan:

främsta 4 inåt, 4 utåt
5
mellersta 3 inåt, 3 utåt

5
in-

nersta 3 inåt, 3 små och otydliga utåt. — Refbenen

13 par 5
skulderbladet snedt afrundadt upptill med

en spetsig vinkel bakåt och en trubbig framåt
5

acro-

mion långt nedstigande, bred, plattkonkav. Bäck-

nets symphysis mycket kort
j
foramen obturatorium nä-

stan halfcirkelformigt. Os fem. med en skarp kant ut-

åt
^

tibia och fibula till halfva delen hopväxta. Svan-

sens vertebrer 20.
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Vistelseort och lefnadssätt: Denna jordråtta är tem-

ligen kringspridd på vår Skandinaviska halfö. Här i

Skåne förekommer hon på flera ställen. Akad. Adj.

Baron W. v. Dlben hade fått henne vid Lindved och

Akad. Adj. W. Lilljeborg har tagit henne vid V. Wramj
genom en Jägare har jag erhållit henne från trakten

vid Ellinge. I vestra Småland synes hon ej vara säll-

syntj och genom Prosten C. U. Eksthöms benägna med-
delande har jag fått exemplar från Tjörn i Bohus Län,
der hon förekommer till och med på holmarna utanför

Ön. Enligt Prof. Sundewall (Vet. Akad. Handk 1840.

s. 19) finnes på Riksmuseum exemplar som är taget

vid Luleå, och Hr W. v. Wright, har hemfört exem-

plar deraf från Kuopio i Finland *). Enligt Hr Löwen-

HiELM förekommer hon i Lappland uti skogsregionen
närmare fjällen. Utom Skandinavien förekommer hon

dessutom i Danmark, Tyskland, England och Frankri-

ke samt i södra Ryssland och Siberien på denna si-

dan Ob.

Denna jordråtta har sitt tillhåll i tufvig ängmark,
mest på sumpiga ställen bland buskar och småskog, i

grannskapet af någon bäck eller annat vatten
,

i hvars

bräddar hon gräfver sina gångar. Dess

Födoämnen utgöras så väl af kött och andra djur-
ämnen som af växtfrön och rötter

j
och häri liknar hon

rödbruna markmusen, men hon synes dock ej vara

alldeles så glupsk, som hon. Adjunkten Lilljeborg har

meddelat den underrättelsen, att denna art går i
fällor,

i hvilka kött användes till bete. Deremot fångas ingen
af de andra (Skånska) arterna med kött, utan med
växtämnen.

*) Jemf. Prof. Sundewall p. a. st.



GRÅSIBIG MARKMUS. 365

Oråsidig' Markmus C^emmus riifocanus Sundew. *)

Artm. Svansen föga längre än hnfvudet, tunn, slutas

med hårpensel; Öronen föga utstående ur fallen

som är långs rygg och hjessa rödbrun, på si-

dorna askegrä med färggräns; båkersta kindtan-

den ofvan har 3 sidokanter inåt. Längd 3 t. 5

lin. och deröfverj svans kring 1 t. 1 lin.

Synqnymi: Hypudceus rufocanus Sundewall Vet. Akadem.
Öfvers. 1846 n. 5. sid. 122. — G. G. Löwenhielm p. s.

st. sid. 124.

Beskrifning: Längden är (enligt Prof. Sundewall)

kring 3 t. 5 lin.
^
svansen är kring 1 t. Ii- lin.

j
bak-

foten från hälen till tåspetsen 64- lin. Hufvudet kring
\ tum 1 lin. Öronen något utstående ur fallen. Morr-
håren de främre svarta, de bakre hvita. Färgen långs

hjessan och ryggen rödbrun med inströdda svarta hårj
hufvudet framtill, halsens och kroppens sidor askegråj
äfvenså undra kroppsdelarna, hvilka dock äro något ble-

kare grå. Svansen ofvan brun, under blekgrå, slutas

med längre hår, hvilka bilda en pensel,' som är ofvan

svart, under hvit.

Skallen: Märkbart större och gröfre än hos förra.

Längd '! t. \ lin.
5 hjernskålen 5 lin. lång, 3|- lin. bred.

Tinninggropen baktill begränsad af en framstående kant

med en knöl i midten. Pannan med en långsgående

grop. Interparietalbenet åt sidorna trubbigt afrundadt,
med en bred vinkel i frambrädden. Kindbågen i mid-
ten bred och platt. Tänderna: framt. brungula

•,

kind-

tänderna ofvan: 1:sta har 3 sidokanter inåt och 3

större utåt, den mellersta 2 sidokanter inåt, 3 utåt,
den främsta något mindre

j
den 3:dje har 3 inåt, 3

något mindre utåt, utom ändslyngan.
— Nedan den

*) Genom Professor C. J. Sundewalls vänskapsfulla med-
delande har jag blifvit satt i tillfälle att här intaga denna för

vår Fauna nya djurart.
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främsta har 4 inåt, 4 utåt utom ändslyngan, den mel-

lersta 3 inåt, 3 utåt, den innersta 3
inåt, 3 små obe-

tydliga utåt.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Sorkart är hit-

tills fannen endast i Lappmarken, der han dock är väl

bekant for invånarne och synes icke vara sällsynt. Han

träffas så väl i Torneå som Luleå Lappmarker. Han

förekommer mest i björkregionen, och träffas på fälten

och i boningshusen 5
ätven skall han förekomma i Lap-

parnas tält. Om han är lika skadlig som följande art,

är ännu icke bekant.

Rödbrun Haplmius (Lemmus rutilus Pall.)
'

Artm. Svansen föga längre än hufvudet, jemfjock, utåt

belagd med längre här; Öronen mycket utstående

ur fallen, som är ofvan rödbrun, under gråhvit ;

fötterna grå. Bakersta ki?idtande?i ofvan har 4
. sidokanter inåt. Längd kring S^- t.^ svans. 1- t.

Synonymi: Mus rutilus Pall. Nov. Sp. Glir. p. 246. pl. 14.

B. — ScHREB. Säugth. IV. p. 672. tab. 88. — Myodes
rutilus Pall. Zoograph. \. p. 277. — Arvicola rutilus

Desm. Mamm. p. 284. — Sundewall Vetensk. Akadem.
Handl. 1840. p. 19. — Kallas på Finska Rusfiia Hiiri.

Beskrifning: Hufvudet liknar de föregåendes, men
öronen äro högre, kring 3J- lin. höga och till mer än

hälften utstående ur fallen
5

de äro inuti och vid kan-

ten utvändigt tätt belagda med rödbruna här, för Öfrigt

utvändigt med grå. Morrhåren långa hvilaktiga och

svarta. Tårna, som hos de förra
5

framfotens tumme

kort, försedd med nagel. Svansen tjock, i jemförelse

med föregåendes mot roten korthårig, utåt långhårig,

slutas med långa styfva hår. Färgen långs Öfra delar-

na rödbrun med inströdda svarla hår, som äro talrikast

på pannan, nosen och kinderna
j

nedåt kroppssidorna

Öfvergår denna färg småningom och utan märkbar färg-

gräns i gulgrått, och blir på undre kroppsdelarna smut-
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sigt hvitj fötterna mer grå. Svansen ofvan rödbrun

med en svart fläck Öfver spetsen, under blekt rostgrå.

Skallen: Längd 1 tum, hjernskålens längd 4
lin,,

bredd 4 lin. Pannan helt platt utan grop eller fåra.

Gränsen mellan fossa temporalis och tinningen temligen

tringad. Interparietalbenet åt sidorna afsmalnande (?).

Foramen incisivum oval t- aflång, åtminstone lika bredt

bakåt som framåt. Framländema framtill gula platt-
trinda utan spår till kant. Kindtänderna ofvan: 1:sta

har 3 sidokanter inåt och 3 större utåt, den 'meller-

sta 2 inåt, 3 utåt, af hvilka den främsta mycket liten
j

den 3:dje har 4 inåt och 3 utåt. Nedan: den främ-

sta har 4 inåt
,

4 utåt utom ändslyngan ,
den meller-

sta 3 inåt 3 utåt, den innersta 3 inåt, 3 små utåt.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna jordråtta före-

kommer i Torneå Lappmark*), der hon icke synes
vara sällsynt, och förmodligen träffas hon äfven i an-

dra trakter af Lappland. Dessutom har Hr W. v.

Wright funnit henne vid Kuopio i Finland
5

och enligt

Pallas är hon allmän i hela Siberien och Kamtschatka,
samt på Öarna mellan norra Asien och Amerika. Hon
förekommer isynnerhet i skogstrakter, och hon vistas

icke blott på obebodda ställen, utan äfven vid raenni-

skors boningar, i hvilka hon intränger och gör skada.

Enligt Pallas förtär hon, utom korn och rötter, äfven

kött ock fisk
5
hon fångas ofta i de

fällor, som blifvit

utsatta för Hermeliner och andra rofdjur. Enligt L^-
STAD1US är hon i Lappland "ett skadedjur, som klifver

upp efter väggarna, på hyllor och vindar, biter sönder

kläder, skor, linne m. m. samt äter bröd, kött och

andra matvaror." För Öfrigt känner man ej dess lef-

nadssätt utom hvad Pallas yttrar, att hon ströfvar

kring utan bestämda
boningsplatser, och har det egna att

hon ej gräfver gångar utan kryper in i de hål, hon träffar.

*) Prosten L. L. LvEstadius har skickat den fiän Karesuando.
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b) Arvicola: Jemf. sid. 331.

Oråbrun Harkmus (Lemmus agrestis Lin.)

Artm. Seansen af hufvudets längd eller föga längre,

tunn, utåt afsmalnande ; Öronen föga vtstäende ur

den yfmga fallen, som dr ofvan mörkt gråbrun,

under samt fötterna blekt askegrå. Längd 4 t.
j

svans fr. ii lill nära 1-i- t.

Synonymi: Mus cauda breri, corpore nigro-fusco ,
ahdo-

mine cinerascenle. Lin. Faun. Svec. Edit. i:ma p. 10. n.

27. — jiius agrestis Lin. Faun. Sv. Edit. 2;dra p. 11.

n 30. — Lemmus arvalis Nilss. Sivand. Faun. 1 uppl. p.

489 n. 34. — Nilss. lllum. Fig. Haft. 11,20 — Arvicola

arvalis Sundew. Vet. Akad. Handl. 1840. p. 26. Sv. Mark-

mus, Plöjråtta; Åkersork.

Beskrifning: Hafvudet med trubbig nos, på si-

dorna liksom svald. Öronen lemligen stora, runda,

dock nästan gömda i den yfviga fallen
^

de ära grå-

bruna, vid roten bleka nästan nakna, men i kanten

hårbeklädda. Ögonen små, svarta, ligga närmare nä-

san än öronen. Morrhåren utstående
j
de bakre längre

än hufvudet, vid roten svarta, vid spetsen hvita. Be-

nen korta, täckta med korta tilltryckta hår
5
framfötter-

na hafva 4 tår med små spetsiga och krökta klor samt

en mycket kort tumme, försedd med en kort och hop-

tryckt nagel. Bakfötterna hafva 5 tår väpnade med

små spetsiga klorj
alla klorna skylas mer eller mindre

af hår, som ligga ut öfver dem. Svansen tunn trind,

småningom afsmalnande, är belagd med tilltryckta styf-

va hår, som dölja fjällen och stå ut kring ^ tum utom

spetsen. Hufvudet och hela kroppen, som är täckt af

långa yfviga och mjuka hår, synes undersätsig. Färgen

ofvan mörkt gråbrun med inblandadt rostgult och svart,

inunder askegrå, blekare under magen 5
fötterna gråj

klorna hvitaktiga. Svansen ofvan mörkbrun, under grå

eller hvitaktig.

Till storleken varierar denna art
^

i slutet af April

har jag erhållit drägliga honor af 4 tums längd och
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med svans af 1 tums längd j
och på samma gång har

jag erhållit hannar som varit mindre. Honan är i all-

mänhet större, stundom öiver 4 tum^ och hon har i

allmänhet längre svans än hannen^ man trätlar dem
hos hvilka svansen är 1J- tum och derötVer.

Varierar äfven till färgen, än mer grå, än med
mer eller mindre rosfgult eller gulbrunt^ inmängdt med
svart på öfra kroppsdelarna.

Anmarkn.: Hon varierar i analogi med L. arvalis Pall.
,
som

genom dessa variationer erhållit flera olika namn.

Unge af 2 t. 4 lims längd, med svansen mycket
tunn af G lin:s längd, har den yfviga fallen ofvan mörk-

grå med föga rostgult, på sidorna och undre delarna

småningom öfvergående i askegråttj ben och svans

mörkgrå.

Unge ännu blind dock hårbeklädd, af 1 tum 7
hn:s längd, med svans af 3 lin., fallen brungul, slät,

glänsande med ytterst fina tilltryckta hår
5
inunder och

på benen hvitblack^ svans, fötter och Öron mörkgrå.
Öronen halfrunda tjocka, nakna.

Unge (^likaledes ännu blind) af 2 t. 1 lin:s längd,
svans 4 lin. Hufvudet 7 lin. Öronen tjocka, nakna,
utstående ur den korta fallen. Denna är ofvan gulbrun

glänsande, hufvud och kro|]p ensfärgade 5
under helt

hvit med skaip färggräns. Fötter, svans
^

nossidor och

Öron mörkgrå.
Skelettel: Skallen: \ tum lång 5 hjernskålcn l^- ^i"-

lång, 4 lin. bred, bakåt litet smalare, plattad-konvex,
oflast med en mer eller mindre märkbar fåi'a långs

midten, som fortsattes framåt på pannan mellan kind-

bägarna. Näsbenen plattrinda, framtill starkt utbredda.

Inlerparietalbenet med en vinkel i midten framtill, samt
åt sidurna trubbigt afrundadt med en lilen spels från

bakre brädden
5

frän denna nedgår på sidan en crista

transversa ända till kanten af hörselöppningen. Grän-
sen mellan fossa temporalis och tinningen utgöres af

Skandin:s Däggdjur. 'j^



370 GNAGARE.

en utstående tunn kant. Kindbägen i midten bredare

plattkuling. Foram, magn. lika bredt som hiigt. Frain-

tänderna gula^ de Öfra raed kant utåt^ men utan fåra

framom denna. Kind länderna: ofvan har den innersta

(utom ändslyngan) 3 skarpa sidokanter utåt och 4 in-

åt
5
den mellersta 8 utåt och 3 inåt^ af hvilka den ba-

kersta minst
^

den främsta 3 utåt och 3 inåt^ samt

knappt rudiment till en 4:de bakerst inåt. Nedan: den

främsta lika lång som begge de följande^ utom sista

slyngan, framtill med en rund något utåt rigtad emalj-

slynga, och dessutom inåt med 5, utåt med 4 sido-

kanter
5
den mellersta med 3 inåt och 3 utåt

5
den in-

nersta med 2 utåt och ett rudiment till ett 3:dje5 in-

åt 3 längre.
— Skulderbladet (dess längd Ii bredden)

begge bräddarna konkava^ den bakre något längre slu-

tas med en spetsig^ den främre med en trubbig vin-

kel
5
kammen jemnhög^ nedgår småningom upptill och

slutas innan den hinner brädden. Acromion går ned^

(i ändan något bred och framböjd) lika långt som pro-
cess, coracoid. som är stark och krumböjd.

— Ster-

num trindt smalt slutas framtill i två divergerande knö-

lar, på hvilka nyckelbenen fästa sig 5
dessa äro långa ^

trindthoptryckta, i två rigtningar böjda. Os humeri lika

långt som scapula 3|- lin. med ett högt hoptryckt tvärt

utskott på öfra 3:dje delen. Ulna och radius böjda,

hopväxta, olecranon tvär med en knöl inåt. Bäcknet:

Os ilium främre hälften bredare, ofvan plattad, fram-

till utåt böjd 5
bakre hälfien trind, en rund knöl fram-

om acetabulum. Os ischii bredt hoptryckt bildar en

böjd båge, på hvilken bakåt är tuber hoptryckt j
ra-

mus adscend. med bakbrädden konvex, står tvär mot

os pubisj foramen obturatorium halfrundt med bakre

nedra ändan afrundad. Symphysis mycket kort. Os

femoris 5^ lin, raktj troch. maj, mest lika hög som det

kuleformiga hufvudetj troch, minor bakåtrigtad hoptryckt j

spår till troch. 3:tius på benets utsida. Tibia och fi-
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bula skilda precist lill midten, och der hopväxta till

ett. — Vertebrse colli: process, transv. långa ut- och

bakåt stående, slutas med en knapp: den 6:te har

dessutom en nedåt bakåt rigtad hoptryckt process, som

bakåt slutas i en knöl
5 ringarna skilda

,
sakna process,

spinosi utom Epistroph. som har den stor, hoptryckt^
h'amåt och bakåt bred. Atlas har ringen bred, iVamre

smal med en tappformig knölj flyglarna föga utstående

genomborrade. Costa? 13 parj vertebr. lumbar. 6, utan

utstående process, transvers.
5

vert. sacraL och caudaL

tillsammans 1 9
^
då man afräknar 6 för sacr. blir svan-

sens 13. Betriiflande magen, jemf. Retzics Vetensk.

Akad. Handl 1839 sid. 11. pl 1. fig. 4—6.

Anmärkn.: En något större form, med större utstående öron

och längre svans
,
förekommer så väl pä holmar i Öster-

sjöns skäl-gårdar som i det inre af landet. Efter exem-

plar tagna i Östgöta skären och hvilka företedde betyd-

lig olikhet, uppförde jag den under benämningen Lem-
mus instdaris. Sedermera har jag fått öfvergångar, som

synas visa att den ej är skild irån ifrågavarande art.

Vistelseort och lefnadssält: Gråbruna Markmusen

förekommer Öfver hela Skandinavien, de allra nordliga-

ste delarna må hända undantagna. Dock förekommer

hon långt upp i Norriges fjälltrakter. Under min resa

1816 fann jag, uti Fondalcn, i Helgelands Fögderi,
döda exemplar af denna art högt upp på sidan af

fjället helt nära glacieren. Den kallades af inbyggarne

Skogshaltr, och de berättade att hon var för dem den

skadligaste af alla möss: att hon infann sig stundom

i otrolig mängd och förstörde säden på deras små åker-

stycken : att hon började tidigt om våren att afbita den

späda brodden, och fortfor med sina härjningar under

hela sommaren, så väl ofvan som under jordytan j
om

vintren infann hon sig stundom i ladorna
5
men många

dogo under denna årstid och träffades ofta liggande på
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marken, sedan snön bortsmält *). Herr C. G. Löwen-
iijELM fann samma art mycket allmän så väl i granska-

pct af fjällen, som äfven högt upp på dessa, långt in

i snöregionen. Af alla råtlarter trätlade han denna

högst uppe.
Denna JMarkmus vistas hos oss mest på våta tuf-

viga ängar, på åkerfält, i planteringar och
. trädgårdar.

I södra Sverige är hon allmän och på somliga ställen

ytterst talrik. På ängarna gräfver hon gångar långs

gräsvallen, och på åkrar och i trädgårdar längs den

lösa jordytan, så nära uppe att de synas öfver den,
och i sådan mängd på somliga ställen

,
att hvar man

sätter foten, sjunker den ned i hennes gångar. Afven

förekommer denna Älarkmus på öar och holmar långs

Skandinaviens kuster, samt i buskmark under stenar

och' trädrötter. Hon gräfver således med mycken skick-

lighet och kan äfven simma. Om dagen ligger hon of-

tast dold, så att man icke ser en enda, till och med
i de trakter, der jord y lan är tätt genomgräfd af gångar
och der hon förekommer i stort antal

j
blott om natten

är hon framme och i rörelse.

Födoämnen: Om våren lefver hon af gräsbrodden
och sädesbrodden samt af dess rötter. Då säden är

mogen, afbiter hon axen, ochhvad hon ej genast för-

tär, bär hon bort och samlar i sina underjordiska hål.

Då man om hösten rajolerar i trädgårdar, der denna

jordmus finnes, träffar man ej sällan i dess underjor-
diska gångar det samlade vinterförrådet, bestående i

blomsterlökar och de knöliga rötterna af Stachys paht-
stris ,

efter hvilka sistnämda hon isynnerhet är begär-

*) Att nämde ^^Skogshattr^'' tillhör nu ifrågavarande art vi-

sar ett för mig liggande cranium, som jag fört med mig från

Fondalen. Äfven Adj. Lilljeborg har hemfört exemplar af

samma art, taget nära snögränsen på ett fjäll, ej långt från

Christianssund.
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lig och hvaraf hela göpnar finnas samlade. Då säden

är inbergad och vinterrägen är sådd^ infinner hon sig

på de nysådda åkrarna och plundrar dem. Under vin-

tren lefver hon dels 'af det förråd, hon under hösten

samlat, och dels gör hon sig gångar under snön och

afbiter vintersäd och gräs, och afgnager barken kring

unga trädplantor m. m.

Fortplantning: Markmusen lefver merendels parvis
under hela året. Redan i Mars eller i början af April,
så snart vårvärman börjar, företager hon sin parning,
och honan, som säges gå drägtig i 3 veckor, föder

ungar i slutet af April eller i Maj. Detta förnyas ofta

med 6—1 blinda ungar i hvar kull, under hela som-

maren, ända till dess vinterkölden infaller. Deras bo

utgöres af en rund ingröpning i gräsvallen, fylld och

öfverlagd med sönderbitet torrt gräs i form af en boll,

hvari ungarna ligga. Från den runda ingröpning, livari

boet ligger, går en trind gång långs gräsvallen ofvan

jord 5
den slingrar sig fram, och der oeh hvar gå hål

derur ned i jorden. Sådana bon med nänide antal un-

gar har jag träffat på tufviga och sänka ängar, äfven

som på högland mark, isynnerhet vid slutet af April,
i medlet af Augusti och i början af September. De
träflas utan tvifvel hela sommaren.

Nijtla och skada samt medel att utrota denna jord-
mus: Hon gagnar icke menniskan, men hon tjenar till

föda åt rofdjiir och roflfoglar. Der hon finnes i mängd
gör hon betydlig skada på ängar, åkrar och isynnerhet

unga planteringar. Veslan och .Mullvaden förtära henne,
Hon fångas i fällor med morötter, scorzonera m. m. till

bete. Det bästa sättet att utrota skadliga jordmöss
skall vara följande, som användes i Belgien och fler-

städes: man borrar på fälten en stor mängd runda hål

af i tums diameter och 12 tums djuplek medelst en
nafvare af jern. I dessa hål falla jordmöss, näbbmöss
m. fl. och kunna ej komma derur. Man besöker dem
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en gång om dagen för att borttaga de fångade och

återställa jordhålen i sitt förra skick.

2:o Den innersta kindtandens streck nästan pa-
rallela, de öfrigas i ziczac. Kindtandraden baktill lika

bred som framtill.

c) Myodes: Svansen mycket kort, ungefär af
halfva hufcvdlängden, kortare än eller lika med bak-

foten; Öronen små eller mycket små, dolda i fallen.

Fjäll-LeiTiinel (Lemmus Norvegicus Worm.)
Artm. Rostgul och svartbrokig; hvfcudet , halsen och

framryggen ofvan svarta med en liten rostgul

längs/läck innanför hvardera örat, undra kropps-
delarna blekgula; svansen kortare än bakfoten
utan klor; framfötternas klor större än bakfötter-
nas. Längd 5—54- t., svans, med här kring 6 lin.

Synonymi: iö'2<.s Norvegicus Worm. Mus.p. 325. Raji Syn.Quad.
p. 227. — Mus Lemmus Lin. Syst. \. p. 80. F;n. Sv. p.
11. n. 29. — Retz. Faun. p. 38. n. 39. — Pall. Glir.

p. 486. tab. XII. A. — Pall. Zoogr. \. p. 173.— Gmel.

Syst. I. 'I. p. 136. n 5. — Mlll. Zool. Dan. Tab. XLIII.— Lemming Buff. Hist. Nat. XIII. p. 314. — Lemming
de JSorwege (Lemmus norvegius) Desmar. Mamm. p. 287.— Der Lemming Schreb. Säugth. IV. p. 687. t. 195. A.
Pallas' fig.).

— Lemmus borealis N;lss. Skand. F.na 1.

p. 185. — Observ. sur les migrations des Lemmings; par
Ch. Marti.ns*).

— LiLLJEBORG ObscFv. Zool. p. 11. — Sv.

Fjällrålla, Fjällmus, Lemmel, Lemming, Sabelmus;
Noir. Lemcen, Lemelt; Hallingdal. Lomäldre; Lapp. Gadde-
Sapan, Lummeck.

Beskriftiing: Längd 5—o±
t., svafns. ulan hår Ii-

lin. med håren 6—7 lin. Framfötter med handlofve

*) Hr Martins menar (p. 4) att alla Förf. som skiifvit
om Fjällråttan sednare än Pallas, blott eftersagt hvad han
anfört, utan att af egen erfarenhet känna något om denna
djurart. Detta omdöme är ej riktigt. Skandinliviens Zoolo-

ger hafva länge och genom egna undersökningar haft känne-
dom om denna märkvärdiga djurart. Hr Martins har ej särde-
les ökat vår kunskap derom.
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och klor 5^ lin. klopna Öfr. 2 lin. Bakfött. från hasle-

den till klospetsen 6^ lin. Klorna öfr. Ii Ii"- — ^^^~

vudet rundt äggformigt med kort trubbig nosj läppar-

na på sidorna iippdrifna och den öfra klufven ända till

näsan. JMorrhåren kortare än hufvudet^ svarta, blan-

dade med hvila. Öronen mycket korta
, runda, kanta-

de med länga hår och helt gömda i fallen. Halsen

kort. Hela kroppen synes myckel tjock af de täta ut-

stående hår hvarmed han är betäckt. Benen korta

med tilltryckta här. Tarser och fötter äfven inun-

der tätt belagda med styfva hår. — Framfötterna

hafva 4 tår, väpnade med långa starkt krökta hop-

tryckta, inunder räfllade klorj den korta tummen med
en tjock trubbig och mycket hoptryckt nagel, som ej

räcker nästa klo. Bakfötterna hafva 5 tår försedda med

något mindre krökta och mindre undersättsiga klor.

v Alla klorna till en del skylda af framliggande styfva

hår. Svansen tjock, något klubblik, från roten till mid-

ten täckt med kortare, derefter med längre styfva

borsthår och slutas med en pensel af borst. Färgen
ofvan rostgul nedåt sidorna blekare och undre kropps-

delarna ännu blekare gula. Hufvudet ofvan och på si-

dorna, samt framryggen ofvan rent svarta glänsande

med en aflång rostgul iläck på hufvudet innanför livar-

dera örat. Ofriga ryggen med ett mer eller mindre

tydligt svartaktigt streck, långs hvardera sidan gående
tillbaka och förenande sig på länden. Stundom är den-

na färgteckning mindre tydlig.

Skelettet: Skallen: Längd i tum 24- lin. Hjern-
skålens 04- lin.

5
bredd öfver roten af process, zygom.

ö-ij öfver Öröppningen 5 lin. Hjernskålen i det hela

fyrkantig, framtill tvär, med en starkt hoptryckt afrun-

dad tlik mellan tinning och fossa tempor. ofvan plattad j

mellanbalken trindad med en kant långs midten hos de

äldre, med en tlack ränna hos de yngre, hiterparie-

talbenet åt sidorna afstympadt. Nosen jemtjockj näs-
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benen framtill breda och på sidorna nedgående. Fo-

ramin. infraorbit. nedtill sn:u"jlare spetsigt. Kindbågarna
i midten mycket breda och platta med en inskuren vik

i Öfra brädden framoin midten. Foramina incisiva sma-

la, jembreda, slutas långt framom kindtänderna. Ben-

pukorna ägglika med smalare ändan inåt och framåt

rigtad. Foram. magn. nästan ^rundt. Framtänderna, de

Öfra, med framsidan rigtad snedt bakåt och försedd

med en fåra, framkanten giilaktig, eljest -hvita
j
de un-

dra hvita, hoptryckt triiida med en kant bakåt. Kind-

tänderna ofvan i främsta 3 sidokanter utåt^ 3 mindre

djupt och spetsigt inskurna inåt
5

mellersta 3 utåt och

2 inåt emedan de 2 främre sammansmält till 1 platt 5

den innersta 4 utåt och 3—4 inåt. Kindtandraden
3-|-

lin. I underkäken har den främsta 3 utåt, 4 inåtj den

mellersta 3 utåt, 3 inåt
5

den innersta 2 utåt, 3 inåt.

Hela tandraden lika bred baktill som framtill, men sma-
lare i midten, tandraderna bakåt divergerande. Led-

knappen högt uppslående och med smal jembred hals.

Öfriga skelettet: Scapula solfjäderlikt med (ifra-främre

vinkeln starkt afrundad
,
Öfra-bakre något mindre än en

rät, mer än dubbelt så långt som bredt. Långs mid-

ten löper spina scapulae och delar benet i 2 lika stora

halfvor, börjar ett stycke nedom Öfverbrädden, är tem-

ligen hög och jemnhiig, skiljer sig vid nedre tredjede-

len från benet och bildar Acromioii, som löper nedåt,
blir bredare, platt och på långs konkav. Os humeri

något litet längre än Scapula, trindtkantigt med ett, kort

men högt och hoptryckt utskott något öfver midten.

Underarmen lika lång som Os humeri, något bågbötjd

efter hela sin längd och dess ben hopväxta 5
olecranon

inåt böjd. Clavicula långt som Scapula till början af

Acrom., smalt krökt i 2:ne rigtningar, trindadt något

tjockare åt stern. .Manubrium framtill något bredare med
en stor ledyta åt hvardera sidan. — Bakre extrerai-

teterna: Os ilium framtill starkt utböjdt, långs utsidan
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hoptryckt trindadt^ uppsidan platt, mot denna stå ver-

tikalt ossa ischii och pubis, det förra mycket bredt,
det sednare smalare, förenas i ett bredt afsmalnande

utskott, som förenar sig med sin make och bildar en

ytterst kort symphysis, vida kortare än bredden af fö-

rarn, obturat. Delta är icke stort, nästan halfrundt

med rätare brädden åt os pubis. Os femoris kortare

än
tibiaj på utsidan upptill med en starkt utstående

läng kant, som sträcker sig ned nära benets midtj
detta är derefter halftrindt, l)aktill platt. Crus: tibia

och fibula något nedanför midten liopviixta till ett en-

da trindt ben
5

i öfra delen der de till ^ nedom mid-
ten äro skilda, omfatta de en aflång öppning. Tibia

framtill ofvan med en utstående utåt böjd kant. Hu-
merus: Halsens verfebrer bredast af alla

5 inga process,

spinosi, utom på 2:dra, der den ;ir lio|)tryckt, något
bakåt rigtadj Allas har (lyglarna framtill konkava. Co-
sta3 13 parj vert. lumb. 6, med små spår till proc.
trånsv. utom de 2 sista, framåt riglade 5 process, spi-
nos. fyrkantiga, hoptryckta, temligcn låga, störst på de
bakre. Vert. sacrak och caud. 1ö af hvilka de 3 sacr.,

den yttersta caud. blott ett rudiment.

Vistelseort och lefnadssält : Fjiillrättan har sitt egent-

liga slamhäll på den stora Nurrska fjiiljryggen och på
de vilda bergskedjor och hedar som derifrån utgå. Här
förekommer hon i videts och dverg-björkens region,
och träffas stundom ända upp bland drifvorna på nak-

na fjällen. Så liar jag träfiat halfvuxna ungar på sjelf-

va drifvorna högst u|)p på fjället i vestra Norrige, i

Juh månad 182G. Mest finnes hon dock i tufvig mark
bland dvergljjörk ,

der hon i tufvorna gräfver sina gån-
gar, ofta till stort anlal, och hvarvid hennes långa och

starka, krökta, klor komma henne väl till pass. Un-
der min resa i Norrige 18 IG träffade jag denna fjäll-

råtta i mängd i trakterna kring Fjället Heilhornet mest

på sänka ställen i tufvig mark beväxt med mossa och
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dvergbjörk. Ehuru, likasom hela släglet, ett mera

nattligt djur, träffades dock en och annan utanför eller

uti gångarnas Öppningar ^
men så snart jag nalkades

skrek hon
till,

och sprang in. Någon gång hände att

jag satte foten för Öppningen j
hon sprang dä åt annat

håll, men förföljd satte hon sig på bakdelen till mot-

värn och skrek, eller skälde och fräste. Man har för-

sökt att i sådan ställning sticka till henne en käpp, i

hvilken hon då hugger fast med sådan glupskhet, att

man dermed kan lyfta henne högt från marken. Hon

är således mer arg och ilsken än hennes samslägtin-

gar. Men hvad som isynnerhet från urminnes tider

gjort denna Fjällråtta så ryktbar är att hon, efter obe-

stämda längre eller kortare mellantider, om hösten sam-

lar sig i oräkneliga skaror och utvandrar i rät linea åt

det väderstreck som truppen en gång tagit. Dessa

vandringar utgå från fjällryggen, Fjäll-lemmelns egent-

liga stamhåll, antingen åt vester, då tåget ofta slutas

i Nordsjön, eller åt öster, då det vanligen slutas i

Botniska viken. Under dessa vandringar sky de ingen

ting som kommer i deras vägj floder simma de Öfver,

stenar Öfverstiga de, och om branta klippor möta, så

gå de väl åt sidan, men, komna förbi hindret, fort-

sätta de sin vandring i samma rigtning, som förut. Om
dagarna ligga de stilla, och dessa tåg anställas mest

om nätterna. Ögonvittnen hafva berättat mig att der

ett sådant tåg framgått, ser marken ut som om elden

gått Öfver den: gräs, mossa, löf och qvistar som sut-

tit nära marken
,

allt är förtärdt och sjellVa svalen få-

rad. JMånga förläras af rofdjur och rofToglar, som in-

finna sig vid sådana tåg 5
de som slutligen hinna haf-

vet kasta sig deri och uti den en gång tagna rigtnin-

gen simma tills dess de drunkna. Det skall, enligt mig
meddelade underrättelser, icke sällan hafva händt, i

Nordlanden och Finmarken, att fiskare som under höst-

aftnarna legat nära kusten med sina drifgarn, helt oför-
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varandes funnit sig omgifvna af dessa smådjur^ hvilka upp-
klättrat på den lilla båten i så otalig mängd att de ho-

tat sänka honom. Ofta skola de efter sådana vandrin-

gar finnas döda, flytande på hafvet och betäcka en

stor sträcka af dess yta. De, som ej omkomma un-

der vandringen, vända tillhaka nästa sommar, men knappt
en hundradedel återkommer. I öfra Hallingdalen sades

Fjäll-lemmeln infinna sig om hösten, qvarblifva hela

vintren^ men om våren då "groen" kommer upp, dör

han. - Följande berättelse, om Fjällrättans vandringar i

vestra Norrige, är lemnad af Prosten Heyerdahl i Stang-

vig åt Adj. Bar. v, Dcben, som meddelat mig den.

Stangvig socken, ett par mil innanför Christiansund är

belägen vid foten af fjäll ,
som för det mesta stiga rakt

ned i fjorden eller blott lemna mellan sig och vattnet

en smal strimma af odlingsbar jord. Hit komma '^Le-

mänen" vissa år ner i obeskrillig mängd i bygderna

samtidigt öfver hela stora landskapen 1 827 gjorde de

isynnerhet en gruflig skada, emedan de kommo me-
dan grödan ännu stod på marken, 1834 mindre, eme-
dan det mesta var inbärgadt. Deras förödelser kunna

nästan jemföras med de Egyptiska gräshoppornas. Man

satte, 1 827, en tvärslå på sädeskrakarna, att kärfvarna ej

skulle komma ned till marken, men de klättrade ändå

upp på kraken och sutto lätt som foglar på kärfvarna.

I prestgården höllo de ofta sådant väsen under slags-
mål med hvarandra och med kattorna, att presten knap-

past fick nattro. Lemnades dörrarna Öppna, gingo de

in i husen.

De komma aldrig ner i daltrakterna, förr än gräset på

fjällen är förtorkadt eller vissnadt. De gnaga sjelfva gräs-

svålen, så att i en frakt der de härjat, måste man skicka

kreaturen öfver till andra sidan fjorden, att de ej skulle

svälta ihjäl. Innan vintren ha vanligen omkring -j-^^ gifvit sig

ut i fjordarna och förgåtts, men de öfriga bli qvar öfver

hela vintren, göra sig talrika gångar under snön och
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afgnaga barken på träd och buskar, så att dessa ofta

om våren ses ha en hvit ring nära roten och gå ut
5

men när snön smält och nytt gräs börjar uppspira, för-

svinna Fjällrättorna alla på en gång. Samma berättelse

har jag här ofvan anfört från Hallingdalenj den går som

folksägen öfver allt,
och den är så gammal att den redan

anföres af Olaus Magnus *). Afven tiär vid Sfangvig berät-

tades att Lemlararna ofta försöka att springa upp längs

årorna på båtar i fjorden ^
andra ser man i rnängd

flyta döda och döende omkring.
— Ibland hemsöka de

städerna
j
Hernösand öfversvämmades af dem 1n23 och

Trondhiem 1837 eller 1834. Rörande den Fjäll-lemmel-

vandring som 1823 inträtTade till Hernösand, har Pro-

fessorn N. J. Berlin Icmnat mig följande underrättelser:

"De första dagarna af Oktober månad år 1 823 hade ett

tåg Fjäll-lemlar ankommit till Hernösand och omkring-

liggande orter. Djurens mängd var så stor, att de på
stadens gator sjeltdöda och dödslagna måste bortföras

lasstals. iMot slutet af månaden försvunno de smånin-

gom. De voro ingalunda skygga, utan beto i den käpp,
hvarmed man slog dem. Taget kom från Nordvest.

Huru långt efter hafskusten de voro synliga kan jag
icke säga, men tror, att man sett dem åtminstone mel-
lan Sundsvall och Umeå, nära 30 mil. Deras antal

måste räknas efter millioner. .Man berättade huru de
i tät trupp alllid framgingo i rät linea, öfverstigande
alla i vägen liggande hinder och simmande öfver sjöar
och floder, hvilka voro fyllda af en otrolig mängd
drunknade djur. Den dåliga hövexten året dei-på an-

sågs vara förorsakad af Lemlarne, hvilka förtärt gräs-

rötterna, så att hela ängar voro alldeles kala.

Fjiillråttans- vandringar ske på obestämda tider,

med längre eller kortare mellanskof. Doktor Högberg

*) Lib. XVIII. cap. 1 6. '"Vivit hoc agmen donec non gu-
staverit herbam renatam."
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i Carlstad, lemnade mig genom bref 1819 följande

uppgift: år 1789 om hösten kommo Lemlarne ned till

Wermeland, der de ej pä 100:deår visat sig. De gjorde

ingen skada, åto renmossa och dvergbjörk, samt försvunne

om vintren. —• Vintrarna tillbringar denna rattart under

snön, der hon gör sig gängar längs marken, äfven som

hon gör gängar upp tiil snöytan. iMcn många dö un-

der denna årstid
5

under sommaren 1816 såg jag en

otrolig mängd sådana Fjäll-lemlar, som under föregåen-

de vinter dödt, isynnerhet i trakterna kring Ranen-

fjorden.
— -Man har någon gäng sett dem falla ner

m' luften. ^lan trodde derföre fordom och mången

okunnig tror ännu, att de regna ner från skyar-

na. Naturforskare hafva velat förklara detta fenomen

derigenom ,
att rofToglar skulle hafva ur sina klor

nedsläppt en eller annan, som gifvit anledning till

berättelsen. Trovärdiga män, (bland hvilka jag kunde

nämna åtskilliga ur mina reseanteckningar i Nordlanden

1816), som berättat mig att de sjelfva sett då flera

på en gång nedfallit i hafvet, hafva förklarat fenomenet

på det vis, att en stark hvirfvelvind på fjälltoppen fat-

tat uti Fjällråttornas yfviga pels, då de kanske lupo på
den isiga drifvan, der de ej lätt kunde fasthålla sig,

och sopat dem ned i hafvet nära det kala fjällets fot.

För min del finner jag ingenting orimligt i denna för-

klaring.
-

Födoämnen: Deraf, att bakcrsta kindtanden har

strecken parallela, hvarigenom tandformen närmar sig

Hasselmusens och Bäfverns, kan man finna att Fjäll-

lemmeln icke blott är mer uteslutande växtätande än

de föregående Jordmössen, utan äfven att han lefver

af mer saftlösa växter: blad, gräs, b^rk, mossa, gräs-

rötter och lafvar^ och detta instämmer fullkomligt med
erfarenheten. Han ligger icke i dvala, utan gräfver

gångar sommar och vinter, men han samlar intet vin-

terförråd.
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Fortplantning: Likasom hos flera andra Lemmus-
arler gor honan sig ett bo, hvari hon fuder sina un-

gar. Det består i sönderbilet gräs, lOf och qvistar,

är försed t med ett rund t häl på sidan och ligger inuti

bottnen af en gång under en tufva. Hon föder 5—6

ungar i hvar kull, och det är högst sannolikt att hon
föder mer än 1 kull om året. Ungarna äro fläci^iga

straxt efter födseln. Både i Juli och Augusti har jag
funnit halfvuxna ungar.

ISijlta och skada: Af det föregående hafva vi sett

att Fjäll-lemmeln gör stor si^ada under sina härjande

tåg 5
han gagnar derigenom att han tjenar en mängd

rofdjur och rotlbglar till föda.

Skos:s*£<eiiiinel {Lemmus schisticolor Lilljeb.)

Artm. Mörkgrå med en rostfärgad fläck pä länden;
under blekare grä, svansen lika med bakfoten utan

klor, ofl an mörkbrun, under hmtaktig ; bakfötter-

nås klor större än framfötternas. Längd 3 t. 5

lin. *j 5
svans. 44- l''^-

Synonymi: Myodes schisticolor Lilueborg observationes Zo-

olog. Lund 1844. p. 6. — Vetensk. Akad. Handl. 1843.
sid. 65. — G. H. Wegelin Vet. Akadis Öfvers. 1845. p.
188. — Sv. Blåmus; Norr. Smrtyrå Mus.

Beskrifnlng: Hufvudets längd 1 t. \ lin.; från nos

till Öga 3 lin.
3

från Öga till Öra 2|- lin.
,

mellan Ögo-
nen 3 lin. Örats höjd baktill (inåt) ^^ lin. bredda 3

lin. — Tibia G lin. Bakfötlcrna utan klor 4 i-
lin., med

klor Öy lin.
j

framfött, 3^ lin.

Hqfvudet tjockt, mer l)redt än högt, med trub-

big nos och något svalda kinder. ()gonen små, 1 lin.

Öronen större än hos förra
,
men likväl gömda i den

yfviga fallen
j
de äro runda, framtill hårbeklädda, bak-

*) Måhända han träffas större; Hr Wegeun uppgifver
hannens längd till 4| tum.
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till mest nakna. Morrhåren svarta, några af hufvu-

dets längd j Öfverläppen klufven. — Framfötternas lår

i, väpnade med små spetsiga klor^ tummen med en

bred hoptryckt trubbig nagel ,
som räcker till midten

af nästa tå. Handlofven och tårna undertill nakna, belag-
da med starka knölar. BaJifötterna ha 5 tår, alla

väpnade med spetsiga klor som äro något större än

framfötternas. Fotsulan under naken knölig, fotvristen

under något glest hårbelagd. Alla klorna hvitaktiga.
—

Fallen yfvig och fin utan märkbara borsthår, från ro-

ten till ut mot spetsen mörkt gråblå, spetsarna blek-

grå, på länden roströda, öfver allt med inströdda svar-

ta Iwj härigenom uppkommer en svartgrå eller skif-

ferfärg på alla Öfra kroppsdelar, utom 'bakre ryggen
som har en stor fläck af den nämda roströda färgen.

Undra kroppsdelarna askegrå utan färggräns. Benen

svartgrå. Svansen tjock ogh nägot klubblik belagd med
sträfva hår, som räcka kring I4- lin. utom spetsen,
ofvan mörkbrun under blekare hvitaktig.

Skelettet: Skallen: Längd 1 tura
5 hjernskålen 4-i

lin., bredd 4 lin.
5

Öfver ÖronÖppningen 4 lin. Hjern-
skålen synes aflångt fyrkantig, ofvan platt-konvex, med
en starkt hoptryck kant mellan fossa tempor. och tin-

ningarna j
Öfver denna, nära sömmen står en dylik kant

j— Framtänderna ofvan sneda, men utan fåra, hvita,
blott i framkanten gulaktiga 5

foram. infraorb. nedtill sma-

lare, dock afrundadt. Kindbågarna i midten temligen

breda, utan vik i Öfra brädden framom midten. Fo-

ram. magn. på tvärs ovalt-rundadt. Kindtandraden 24
lin. Innersta tandens streck äro mer tälliggande och

parallela.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Lemmelart upp-
täcktes först af Adjunkten i Zoologien Mag. W. Lillje-

BouG, under sommaren 1843, vid staden Lille Hammer
i Guldbrandsdalen i Norrige, der den syntes vara all-

män och kändes af invånarne under namn af Svartgrå
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Mus. Hon träfTades i en hög och tät barrskog, Öster

om staden. Der hon uppehöll sig var marken tufvig

och bcvä\t med hög och lät mossa. Hon hade gän-

gar under tnfvorna, i hvilka hon bodde. Hon var mycket
snabliare i loppet än F)äll-lemnielnj och satte sig ej, då

hon förföljdes, till motvärn, som denna. Sedermera

har man funnit att samma Lemmelart förekommer pä
flera ställen i det norra Sverige, der hon blifsit tagen

af Herrarne yivscn och von Vhlen. Ih^ C. H. Wegeli.n

har funnit henne i Dalarna, och han förmodar att hon

förekoumier i de tlesta af vara fjälltrakter, nägot längre

ned än Fjäll-lemmeln. Afven påstår Hr Wecelin att

Skogs-Lemmeln linnes i Jemtland från de Östligaste

fjällen till riksgränsen. Redan I83G trallade han hen-

ne vid Idre. Afven förekommer hon i Finland, Hr W.
v. WiiiCHT har fört exemplar till Stockholm från Kuopio.

Jag har erhållit exem|ikir från trakten vid Helsingfors,

af Hr Protokolls-Sekreteraren V. Falck. Högst sanno-

likt synes mig att Skogslemmeln är en bland de Gna-

gare som i sednare åren invandrat i Skandinavien, ge-
nom Finland, från norra Ryssland. \i ha nog flera att

vänta från samma håll.

Skogslemmeln lefver liksom Fjäll-lemmeln uteslu-

tande af vegetabilisk föda, isynnerhet afgnagar han bar-

ken af tall- och enbuskar.

2:dra Familjen: Ekorr-djur (Sciurina). Känneteck-

nen för denna familj ,
se sid. 329. Lika som föregå-

ende fami'j, delas den i sädana, som hafra streckleck-

nade kindtänder, hvartdl hörer slägtet Myoxus, och

sädana j
som hafra knöUga kindländer, dd slägtena

Pteromys och Sciurus höra.

Hasselmus-slägtet (Mjoxus Schreb.)

Svansen ungefär af kroppens längd ,
och isynnerhet mot

spetsen försedd med långa, åt sidorna riglade här.
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Öronen heväxfa med korta här, och ur fallen fram-
stående.

Tänderna: Kindtänderna ofvan 4, nedan 4 ,
den främ-

sta minst , de tcä mellersta störst, aVa tecknade

med tvärgående paraUela streck. Framtänderna

framtill trindade , pä sidorna hoptryckta.

T.Ibna på framfötterna 4 med en tårta i stället för

tumme; på bakfölterna 5 ; klorna mycket små.

Skallen liknar mest Sorks'ägtets; men foranmia infra-
orbifalia äro rundade utan vik fiedlill, och lika af-

lägsna från öfra som nedra brädden af kindut-

skolfet. Fåran för underkäksfästet baltill slängd

af tympanum osseum. Dessutom äro tänderna

helt olika Markniössens.

Anmårkn.: Hasselmössen utgöra en tydlig öfvergång mellan

de egentliga Markmössen och Ekorrarna, hvilket, hvad

kroppsformen beträfFar, isynnerhet märkes hos en större

art, Mijosus Glis, som förekommer i det södra Europa;
denna har s\anshären längre och tydligare rigtade ät

båda sidor, likasom hos de egentliga Ekorrarna. Derföi^e

att Hasselmössen utgöra en öfvergängsform, ha de af

olika Författare blifvit räknade till olikn slägten : för Linné

voro de Möss, för Er.xleben fikorrar. Äfven i lefnads-

sättet närma de sig Ekorrarna; likasom dessa klättra, de

på träd och buskar, och bygga sitt bo höjdt öfver mar-
ken. De samla vinterförråd och ligga mer eller mindre i

dvala under vintren, efter den olika köldgrad der de vistas.

Ilaisseliniis C^Iyoxus avellanarius Lin.)

Artm. Ofvan brunröd eller brungul, under blekare röd-

gul; strupe och bröst hvita. Längd 2^
—3

t.^

svans, af samma längd.

Synonymi: Mus avellanarius Lin. Faun. Sv. p. 12. n. 33.—
Syst. Nat. XIL p. 83. n. 14. — Myoxus wvscardinus

ScniiEB. Säugth. L p. 833. t. 227. — Retz. Faun. p. 39.

n. 40. — NiLss. F.na \. p. 182. — Muscnrdin Bltf.

Vm. p. 193. t. 26. Edit. de Deup. \l. p. 271, t. 9. f.

7. — Dormouse Pen. Brit. Zool. 1. p. 110. — Bell. Brit.

Quadr. p. 293. — Hasel-Schläfer Scureb. 1. c. Bechst.
Skandin:s Däggdjur. £5
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N. D. i. p. 1069. — Tihjoxus aveJlanarius Ketserl. et

Blås. Wirbclth. XI och 40. Sv. Hasselmus.

Beskrifning: Denna lilla täcka djurart liknar till

storleken vanliga Husmusen, men är nägot mer under-

sätsig än hon, Hufvudet är teniligen bredt med nägot

spetsig nos, på hvars båda sidor sitta många bruna

och hvitaktiga morrhar, som äro längre än hufvudet.

Ögonen äro stora utstående och svarta. Öronen me-

delmåttigt stora, breda och afrundade, stå utom fallen

och äro både utan och innan beväxta med korta hår.

Framfötterna hafva 4 tår med små spetsiga klor och

en stor rund knöl utan nagel i stället för tumme
j
bak-

fötterna hafva ö tår, livaraf de 4 hafva små spetsiga

klor^ tummen är kort och trubbig med en nästan

omärklig nagel. Fallen ej lång men tät, är från roten

ut mot spetsen mörkt askeblå, utvändigt ofvan brun-

röd eller gulröd, hvilken färg småningom öfvergår på
buken i hvitgult , på bröstet och strupen i hvitt. Svan-

sen som har ryggens färg, är, isynnerhet från midten

till ändan, försedd med längre och åt sidorna utståen-

de hår.

Skallen: Hjernskålen nästan rund, ofvan plattkull-

rig, framtill något bredare
5 panndelen mellan tinning-

groparna är baktill bredast och ofvan konkav med si-

dokanter. Kindbågarna framtill tvärt utstående, framåt

lutande och breda. Nosen framom dem nästan jem-
bred och ofvan platt. Näsbenen jembreda ända fram

och med räta sidosömmar. Örpukorna sphoeroidiska

(rofveformiga) Kindtänderna fyra Öfverallt, af h\ilka

den främsta är minst (ganska liten) den näst främsta

längst, den 3:dje bredast och den innersta, näst den

främsta, minst
^

alla tecknade med tvärliggande nästan

parallela emaljstreck, af hvilka i öfverkäken ligga 2 på

främsta, ö glesare på 2:dra, 7 finare tätare på 3:dje

och 6 ytterst fina på 4:de
5

i underkäken 3 på främ-

sta, 6 på 2:dra, 6 på 3:dje och 6 på 4:de.
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Vistelseort och lefnadssätt : Detta lilla särdeles täc-

ka djur tilihörer mera de sydliga än de norra trakter-

na af vår verldsdel. Uti Italien är det allmänt, i län-

derna mellan Italien och Skandinavien förekommer det

äfven der och hvar. Hos oss tinnes det väl hufvud-

sakligast i Skåne, ehuru det också här mera sällan

varseblifves. Hasselmusen är nemligen svår att upp-

täcka, äfven, der hon icke just sparsamt förekommer.

Hon vistas, som äfven nanjnet tillkännagifver, mest i

hasselskogar. Dessa trätTas här i Skåne mest i ett

bälte, som, ehuru på många ställen afbrutet, går tvärs

öfver landskapet vid södra sidan om Söderåsen från

trakten af Slenshufvud och hän mot Kullen. 1 dessa

trakter har jag på tlera ställen hört Hasselmusen om-
nämnas. Vid Rycketofla af Frillestads socken och Lng-
gede Härad, der jag vistades som gosse, hörde jag
henne ofta omtalas och namnet "Hasselmus" var der

kändt af hvarje bonde. Man beskref henne som en

liten röd mus, hvilkcn vistades i hasselskogen, der

hon förlärde nötter på buskarna. Jag minnes ganska

litligt att en gubbe, som en morgon kom hem ur sko-

gen, berättade att han sett två Hasselmöss springa i

hasselbuskarna. Sjelf såg jag ej djuret, m.en jag såg
ofta nötter, som ännu sutto på buskarna i sina svepen,
och som på ena sidan voro gnagade och kärnan för-

tärd, och man försäkrade^ mig att det var Hasselmusen

som gnagat dem. — Af en Studerande, som länge
vistades i N. AVram fick jag för flera år sedan den

underrättelsen, att äfven der i trakten funnos Hassel-

möss, men att man sällan fick se dem. Icke heller

derifrån har jag erhJillit exemplar.
—

I fekogen vid Es-

peröcl, nära Stenshufvud, har denna djurart åtskilliga

gånger blilVit fångad och sednast hafva två unga Stu-

derande F. och A. Aresciioug derom lemnat mig under-

rättelser. Hr Kandidat C. W. Hultmauk
,
som från sist-

nämde ställe inlemnat exemplar till Akademiens Zoo-
25*
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logiska Museum så väl af äldre djur som ungar, har

äfveii meddelat uppgifter om dess lefnadssätt och hus-

hälluing, livilka jag längre fram skall anföra.

Ofvan Skåne har llasselmusen äfvcn en och annan

gång blifvit sedd. Xu mera aflidne Akad. Adj. Baron

v. Dl BEN berättade, det han hurt omtalas att fur några
år sedan hade, i trakten af Jönköping, ett litet djur
blifvit fangadt, som till färg och skapnad liknade

en Ekorre, men till storleken ej var större än en

Skåpsråtta. Detta djur, som en längre tid hölls lef-

vande i rum, kunde ej gerna vara något annat än en

Hasselmus. — I ^'cstcrgötland har denna art i sedna-

re åren två gånger blifvit tagen, först under vintren

1839— 18i0, på Kronoparken Kinneskogen, mellan

Kinnekulle och 31ariestad, der den träffades af en Jä-

gare, som händelsevis kom att kullsparka en murken

trästubbe, ur Inilken en af torrt gräs, löf och mossa

bildad boll framrullade på snön. Då denna söndertogs,
befanns djuret ligga deri hoprulladt och i vinterdvala.

Efter hemkomsten inlades det i varmt rum, der det

snart qvicknade vid och sprang upp åt väggarna. Det

blef derefter dödadt och insändt till Gymnasii Museum
i Skara, der det nu förvaras. (Amanuens. N. J. Wet-

TEUQvisT *). Ett annat exemplar, blef äfven taget i Ve-

slergötland, den 22 April 18iö, vid Sparresäter, der

det låg i dvala bland löf vid foten af ett träd. Detta

exemplar blef af Hr Kommerserådet Scno.NnERR skänkt

till Zool, Riksmuseum i Stockholm. (Jemf. Su.nmw. Vet.

Akad. Offers. iS4.5 sid. iö9J.

Att Hasselmuscn sällan påträtTas, äfven der hon ej

sparsamt förekommer, har, som förut nämdes, sin grund i

dess egna lefnadssätt. Hon uppehåller sig nemligen i de täta-

ste snår och buskar, på de mest ödsliga ställen och atlägset

*) Samma exemplar förevisades af Magister Mathesius

vid mötet i Ghristiania 1844.
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från menniskors boningar 5
hon är ytterst skygg och

gömmer sig så snart hon märker något buller. När

härtill kommer^ att hon om dagen solVer i sina göm-
slen och först i skymningen går ut för att söka födaj

så är del väl icke underligt att man så sällan får se

henne. Hon trälTas vanligen enslig, stundom parvis och

stundom i smärre kolonier. Hon klättrar bland buskar-

na med utmärkt lätthet, likasom en liten Ekorre, och

hksom denne sitter hon på bakdelen och håller födan

mellan framfötterna då hon äter.

Hasselmusen är ett litet renligt vackert och alldeles

harmlöst djur, som aldrig söker att bitas, icke ens då

hon fångas, men hon blir dock aldrig rätt tam, ulan

behåller alltid en viss skygghet och rädsla. Som vi

förut nämt ligger hon i vinterdvala. Redan i medlet

af Oktober lägger hon sig att sofva under rötterna

af ett träd eller buske, eller i en murken stubbe, der

hon bäddat kring sig med löf, torrt gräs och mossa
j

och i April eller först i Maj väcker vårsolen henne.

Äter vaknad uppsöker hon det lilla matförråd
^
hon un-

der hösten samlat. Dess

Födoämnen beslå uteslutande af växter, såsom bok-

och ekållon samt kärnor af frukler och bär. Äfven för-

tär hon nötkärnor, och dessa skola, enligt de flestas

uppgift, utgöra dess mesta och käraste kost *j. Med
stor skicklighet skall hon söndergnaga skalet och för-

tära kärnan, utan att taga nötterna lösa från den qvist,

hvarvid de hänga. Ofta har jag, som ofvan nämdes,
sett sådana gnagade nötter fastsitla i sina svepen på

buskarna, och man har försäkrat mig att de blifvit sön-

*) Likväl menar Profess. Betl att detta är ogrundodt;

ty han har ej sett en enda, som förmätt genomgnaga skalet

af en fullkomligt mogen och torr hasselnöt. (Brit. Qiiadr. p.

a. st.). Under sådant förhallande är det dock obegripligt att

djuret ej blott uteslutande vistas i hasselbu.skar, utan äfven

befinnes samla nötter i sina bon. Se nedanför.



390 'GNAGARE.

dergnagade af Hasselmusen. Om hösten anlägger hon,
bland löf eller i någon klyfta, ett litet magasin af des-
sa födoämnen, för a(t förtära dem om våren, då kär-
nor och frön äro sällsynta. (Se äfven

följ. sida).

FoiipUmtning: Hasselmusen bygger sitt bo l)land

täta qvistar i snår af slån-, hagtorn-, hassel- eller en-

buskar o. s. v., en eller ett par alnar från marken.

Det består i en större boll af I
if,

mossa och gräs, in-

uti ihålig och försedd med en liten öppning ofvan eller

på ena sidan. Der man finner elt bo, träfTar man van-

ligen flera i grannskapet. I ett och samma snår har

man någon gång [i England) funnit ända till 10 eller

12 bon. (Yahrell hos Bi;ll p. a. st.).
— Hos oss har man

hittills varseblifvit dess bo och ungar endast vid Esperöd.
Hr Kandidat C. W. Hultmark har derom meddelat

mig följande iakttagelser: '^Dm 4:de Juli 1845 fann jag
vid Esperöd ett bo till Mijoxvs acellanaiius. Fäsladt

vid de öfra grenarna af en mindre ekbuske omkring 2
alnar från marken, var det till formen rundt af om-
kring

i alns diameter, på yttre sidan täckt med torra

löf och på inre med en tät beklädnad af mjuk bast.

Ingången var ett litet hål, på boets sida nära doldt af

den yttre beklädnaden. Uti boet lågo 3, ännu blinda

ungar, af \ tums längd, utom svansen. I hopp att

äfven en gång lyckas påträffa modren, besökte jag boet

hvarje dag, men all lid förgäfves, tills efter 8 dagar äf-

ven ungarna hade försvunnit, troligen bortförda af mo-

dren, enär de äfven vid sista besöket voro blinda, och

således ej så utbildade att de sjelfva kunde lemna sitt

bo. Emellertid gafs mig tillfälle att iakttaga den färg-

förändring, de undergingo. I början var hela kroppens
öfre del mörkgrå 5

med hvarje dag blefvo sidorna ned-
ifrån upj)åt mer bruna, till dess slutligen dessa, en

del af hufvudet och benens öfra sidor blefvo rödgula,
under det att ett band utåt ryggen, från hufvudet till

svansroten, bibehöll oförändradt sin ursprungliga färg."
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— "Den 17 September samma år fann jag åter ett

bo till detta djur, hvilket inneslöt 6 ungar och modren.

Ungarna voro ännu blinda men deras brungula färg åda--

galade att de voro öfver 8 dagar gamla. Utom dessa

bada säg jag på Esperöd liera äldre bo till detta djur^

hvilka alla, likasom de båda föregående, voro fastade

på ek- eller hassel buskar, aldrig på Öppna platser^ utan

i täta hasselskogar.'"*

''Våren 1844 fanns derstädes på en hasselbuske

ett bo, till form och sammansättning likt de förutnäm-

da, hvilket inneslöt 5 hasselnötter, nedbäddade bland

basten, troligen voro dessa återstoden af djurets vinter-

förråd." Så långt Hr Hultmark. Häraf se vi att Has-

selmusen äfven hos oss lägger åtminstone två kullar : en

om sommaren och en om hösten, med 3—6 ungar
i hvarje kull.

B) Kindtänderna knöliga. Ekorrar.

Ekorrarna äro lifliga, snygga och vackra djur, som

med största lätthet klättra och hoppa bland träden. De
tillhöra uteslutande skogarna. Deras förnämsta föda be-

står i växter, rötter och dylikt, men de försmå icke

heller djurämnen. De bygga bo högt hån marken och

de samla vinterförråd, men de ligga icke i vinterdvala.— Deras hufvudskälsform skiljes genom följande: an-

sigts- och hjernskålsregionerne ligga icke i samma plan,

utan bilda snarare med hvarandra pn trubbig vinkel
3

den förra är ofvan bred och konkav eller platt, med
vidt afstånd mellan Ögonhålen, hvilka baktill äro skilda

från tinninggroparna genom en bakåt och nedåt riglad

smal och spetsig processus postorbitalisj den sednare

stor, kullrig och liksom svald, foramina infraorbitalia myc-
ket små ligga långt ned nära gombrädden.
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Flygekorre-slägtet (Pteromys Geof.*)

Svansen kortare än kroppen, temligen yfoig och med
hären riglade åt sidorna.

Öronen föga utstående ur fållen.

Huden mellan framhenen och bakbenen utvidgar sig och

bildar på hcardera sidan af kroppen en bred hår-

klådd fålla, understödd framtill af ett långt ben

frän handlafr en.

Tänderna: Framtänderna prismatiska , ej hoptryckta,

framtill plattrinda nötbrvna; kindtänderna ofvan 5
den främsta ytterst liten trind trubbig; de följan-
de 4, med en i midten högre kant långs inre

brädden, och 3 tvärliggande nppståetide streck

som bilda knölar vid yttre brädden; nedan 4 alla

med knölar, den främsta 3-kantig, de följande 4-

kantiga.

Tårna fria, pä framfötterna 4, pä bakfötterna 5, väp-
nade med hoptryckta mycket spetsiga krökta re-

traktila klor ; framfotens tummeknöl med rund ku-

pig nagel.

Skelettet skijes frän Ekorrens: ett långt spetsigt sporr-

ben, utgår bakåt från carpus ; scapula snedt sol-

fjäderformig ; ulna och radius nedtill hopväxta;
sternum kort; manubr. framtill tväklvfvet; sym-
physis ossium pubis mycket kortare än bredden

af foram. obturat. Tibia och fib. till ^ hopsmäl-
ta till ett ben. Franifoten blott hälften sä lång
som förarmen; och bakfoten kortare än Crus.

Flygande Ekorre CPteromys lolans Lin.)

Artm. Ofvan ljust gräskymlig, inunder hvit. Svansens

*) Oaktadt min föresats att, så litet som möjligt, sön-

derstycka de Linnéanska genera, har jag dock sett mig nöd-

sakad att skilja Pteromys från Sciurus, ty olikheterna i ske-

lettet äro allt för stora att kunna innefattas i ett och sam-
ma slägte.
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längd ungefär tvä tredjedelar af kroppens. Öro-

nen sakna härpensel. Längd 6 t. G lin. Svans

utan hår 4 tum. 21 lin.

Synonym!: Sciurus volans Lin. Syst. Nat. 1. p.-88. n. 10.— Lin. Faun. Sv. p. 13. n. 38. — Retz. Faun. p. 40.

n. 42. — Gmel. Syst. L 1. p. 154. n. 10. — Pall Glir.

p. 355; Zoosraph. I. p. 190. — Schr!:b. Säugth. IV. p.

813. tab. 223. — Nilss. Faun. 1. p. 174. — Sv. Fly-

gande Ekorre; Fin. Lento- Orava, Siipi-Orava.

Beshrifning: Längd 6-2-
t.^

svans med hår kring 5

tum. Hufvudet ofvan kullrigt, på sidorna något hop-

tryckt. Näsan trubbig, framskjutande vida Öfver mun-
nen. Öfverläppen klufven^ morrhåren svarta

5 långa ^

mycket längre än hufvudet
j Ögonen stora utstående och

svarta
5
Öronen runda, korta, föga längre anfallen, be-

växta med fina korta hår
5

svansen räcker, då han

lägges tillbaka åt ryggen, ända till nacken, är yfvig

och åt alla sidor hårig, dock mest åt de två sidorna.

Framfötlerna hafva 4 tår, af hvilka de två mellerste

äro nästan lika långa, sidotårna något kortare, äfven

lika långa j
under handlofven ligga två stora vårtlika

knölar, af hvilka den inre är störst och har på sidan

en rund nagel för tumme
5

från den yttre utgår ett

långt strålformigt ben, som vänder bakåt och ligger i

yttre kanten af flyghuden, för att understödja den *).

Från handlofven börjar en bred (1^—2 tum) fålla af

huden, som fortsattes på sidan af kroppen ända till

nedra ändan af lårbenet Bakfötterna hafva ö
tår, af

hvilka de 3 mellersta äro lika långa, den yttersta litet

kortare och den innersta ännu något kortare
5

alla klor-

na krökta, spetsiga och hvitaktiga ,
täckta med långa hår.

Fallen är yfvig och myckat finhårig. Hela krop-

pen ofvan ljust grå skymlig, fram på hufvudet stötan-

de i brunt med längre svarta hårspetsar och en blek

*) Ett dylikt ben och tjenande till samma ändamål fin-

na vi i Flädermössens bakfötter.
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ring kring öga 1
5 ögonlocken i kanterna svarta. Alla

håren ofvan äro från roten utåt mörkt askeblå
,

mot
ändan hvitaktiga och i sjelfva spetsen mörka

j
hvilket

gör att fallen synes gråskymlig. Undra kroppsdelarna

hvitaktiga eller hvita, svansen ljusgrå med svartaktiga

hårspetsar.

Skelettet: Skallen: är i tum 4 lin. läng 5
bred-

den öfver kindbågsfästet 6^^: lin. Nosen jembred^ kind-

bägarna med en inskuren vik framtill vid roten
5 pan-

nan på långs starkt konkav- process, postorbit. smala,
bakåt rigtadej kindbägarna framtill platta breda, hvil-

ken platta sida först är nedåt och derefter blir små-

ningom utåt vänd. Foramina infraorbitalia ytterst små

äggformiga med ett trubbigt utskott nedtill utåt
5

mel-

lan dessa utskott slutas foramina incisiva bakliil. Go-
men mellan tandraderna temligen platt. Framtänderna

framtill nötbruna, ej så hoptryckta, - som hos följan-

de. Kindtand, ofvan: en mycket liten cvlindrisk trub-

big tand, sitter frammanför 2:draj denna är 3-kantig, de

följande 4-kantigaj alla med en knöl inåt och 3 tvär-

streck med fåror mellan sig och som slutas i en knöl

utåt. Underkäkens 4, bakåt tilltagande i storlek, hvar-

dera med parställda höga knölar inåt och utåt. Öfri-

ga Skelettet: Scapula utgör en atlång triangel med öfra

främre hörnet kortast och afrundadt, öfra bakre spet-

sigt, bakre brädden en uppstående kant. Spina små-

ningom uppstigande delar scap. så, att fossa antespin.
är störst. Acromion mycket bred, bildar en framåt

krökt hake, på hvars breda spets Clavicula fäster sig

genom ett band. Processus coracoideus är tvådelad så

att den har en längre nedåt och inåt rigtad, en kor-

tare uppåt rigtad trubbig spets 5
till denna sistnämda

är Clavicula häftad medelst ett band. Scapula har äf-

ven hos denna art en spina på inre sidan, st)m gör en

mycket spetsig vinkel med den på yttre, och är myc-
ket lägre än den. Clavicula lång trind tunn, yttre
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änddelen tjockare.
— Os humeri rakt, hufvudet bakom

axis ovalt-rundt^ framsidan upptill hopknipen i en tunn

kant^ mellanstycket trindtj nedre ändan utåt bred med
ett litet ovalt hål i inre brädden. Antihrachii begge
ben i främre hälflen hopväxta, i bakre skilda

5
radius

mycket tjockare än ulna, trindadj ulna tunn med ole-

cranon tjock trubbig. Arliculationen mellan antibrachi-

um och humerus är en fullkomlig ginglymus, och in-

gen slagfe sidorörelse cger der rum. Carpiis: det märk-

värdigaste och som genast faller i Ögonen är, att från

utsidan af carpus baklill utgår ett ofantligt stort och

förlängdt, trindt, afsmalnande och något krökt broskar-

tadt ben, som är nästan lika långt som antibrachium

och lägger sig i yttre kanten af llyghunden samt tje-
nar att utspänna den. Ett dylikt sporrben finnes äfven

hos Flädermössen, men hos dem tillhör det icke car-

pus utan tarsus. Ossa mctacarpi ungefär lika med för-

sta phalangen af digiti. Dessa digiti hafva det märk-

värdiga att nästan som hos Katten, och alldeles som
hos Veslorna, kunna klorna dragas tillbaka genom en

egen apparat, så att då djuret går rörer icke klon vid

det föremål, hvarpå det trampar. 1:sta och 2:dra le-

den äro förenade i en vinkel. Carpus och digiti un-

gefär hälften så långa som antibrachium. Ossa ilium

(som vanligt har Glires) smala, utåt med en långsgå-
ende kant och i framändan utböjda. Ossa ischii bilda

en rät vinkel
5

från deras ramus adscendcns och ossa

pubis, som äro bredare bakåt, utgår en process, so'm

föi-enar sig med en dylik från motsatta sidan och bil-

dar en mycket kort symphysis pubis. Foramen obtu-

ratorium halfrundt. Os femoris långt, rätt, trindt^ ca-

put alldeles kulerundt ligger inåtrigladtj trochanter ma-

jor uppstående, högre än hufvudet
5

troch. minor en
smal trubbig tapp på insidan under caput. Crus: ti-

bia och fibula på |- hopväxta, i öfrigt skilda genom en

aflång öppning, der fibula är mycket spenslig och
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ligger bakom tibia. Calcaneum utstående hoptryckt,

trubbigt 5
det yttersta os metatarsi gående tillbaka med

en lång spets utanför tarsus. Tarsus och digiti kortare

än crus. —• Sternum smalt bestående af 3 benstycken
utom manubrium och process, cnsiformisj manubrium

bredare, framtill tvaklufvet, med utspärrade grenar,
hvardera grenen med två ytor 5 på den främre frister

sig clavicula, på den bakre brosket af l:stacosta. Co-
stas 12, hvaraf 7 verae. Vertebrae coUi: blott axis har

process, spinos. bred hoptryckt. På ryggen äro pro-
cess, spin. smala bakåt lutande

5 på de främre process,

små, på de bakre högre hoptryckta framåt lutande
j
dessa

ha process, transv. äfven framåt rigtade, hakformiga. Sacr.

proces. spin. tvära skilda
j
Svansens proces. transv. pä de

6 främsta mycket långa, åt sidorna rigtade trubbiga.

Yert. lumb. 7. Sacral. 3
3

caudal. 6 kortare med långa

process, träns., 1 1 långa trinda = 1 7.

Vistelseort och lefnadssätt: Flygande Ekorren före-

kommer talrikt i Siberien och på LValska bergen, säll-

syntare i Lithauen, Liffland, Ryssland och Finland
5
en-

hgt Linné skall han förekomma i Svenska Lappland (Faun.
Sv. p. 13.) och enligt Gunneuus, ehuru högst sällan i

Norrska Finmarken (Leem p. :220). På de två sist-

nämda ställen lärer han efter Linnés och Leems tid haf-

va försvunnit
5 ty han har icke, så vidt jag kunnat er-

fara, af någon enda derslädes blifvit sedd under sed-
nare åren. Troligen skall han förr eller sednare åter

der infinna sig.
— Deremot lärer han icke vara säll-

synt i vissa trakter af Finland: men han är, af skäl

som skola anföras, svår att upptäcka.
lian vistas i björkskogar eller barrskogar, eller på

sådana ställen, der dessa trädslag äro biandalie. Här
lefver han ensam, aldrig i flock, och blott under fort-

plantningstiden parvis. Han har sitt bo uti hål i träd,

ju högre från marken desto hellre, och han bäddar

det med mjuk mossa. Han är ett nattdjur, tvärtemot
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vanliga Ekorren, som är ett dagdjur. Han ligger stän-

digt dold om dagen, och först i skymningen sätter han

sig i rörelse och går ut för att söka sin föda. Denna

beslår hiifvudsakligast i knoppar och unga skott af

björk- och barrträd. Genom dessa födoämnen blir dess

spillning, som till sin atlånga form liknar mössens, så

hartslik, att den lätt påtändes och' brinner med klar lå-

ga och med lukt af barr. Vid foten af de träd, i

hvilka han har sitt bo, träffas denna spillning i stor

mängd och tjenar till anvisning för dem, som söl<a dju-

ret i skogarna, att säkert upptäcka det. Han går så-

ledes ur boet ned på marken, för att afbörda sig spill-

ningen. Att han likvist icke uteslutande lefver af växt-

ämnen, utan äfven förtär animalisk föda, likasom vanliga

Ekorren, kan man sluta deraf, att han i Siberien fångas i

fällor som äro matade med torr fisk. (Se nedan).— Under

vintren lemnar han icke sitt bo oftare än då blidt vä-

der inträffar
j

hkväl faller han icke i vintersömn, utan

äter hela vintren och närer sig då af det förråd, han

under hösten samlat.

Det m.est egna i dess lefnadssätt, och hvaraf han

äfven fått namn af Flygande Ekorre, bör något närmare

skärskådas. Man bör ej föreställa sig, att denna djur-

art har förmåga att flyga i samma bemärkelse som

Flädermcissen. Han kan icke sätta de utbredda skinn-

fållorna i fladdrande rörelse i luften
5
de begagnas icke

såsom vingar, utan blott såsom fallskärm. Då han fö-

retager ett längre språng ifrån ett träd till ett annat,

utspärrar han benen och med dem hudfållan på ymse

sidor, om kroppen. Härigenom kan han göra ett språng

från toppen af ett träd till midten af ett annat på ett

afstånd af 20 famnar eller 120 fot och deröfver. Säl-

lan går han ned på marken, om ej, som nämdes för

att lägga sin spillning. Släpper man honom på mar-

ken, så söker han fly genom skutt och med lyftad

svans
j
men så snart han hinner till ett träd, uppsprin-
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ger han deri med största snabbhet. Kastas han frän

en höjd ut i luften, så utbreder han fallskärmen och

rigtar kroj)pen medelst svansens rörelser.

Svårigheten att upptäcka honom Ökas derigenom
att han till den hvitgrå färgen är mest lik de björk-

stammar, på hvilka han merendels uppehåller sig, och

då han i skymningen klättrar på dem, kan han svår-

ligen upptäckas på längre afslånd.

Födoämnen : Dessa beslå hufvudsakligast i växt-

ämnen: knoppar, unga skott och hängen af björk, äf-

ven som skott och knoppar af barrträd.
'

Att de äfven

förtära animalisk föda finner man deraf att de om vin-

tren gå på fällor, som blifvit utsatta för vanliga Ekor-

orren och i hvilka torr fisk begagnas som bete. (Pall.

Glir. p. 357.).

Fortplantning : Honan skall i jMaj månad föda 3

högst sällan 4 ungar.

Nytta: Skinnen äro tunnare och vida sämre än af

vanliga Ekorren
5

de begagnas ej i Ryssland men säl-

jas till Chinesarna.

Ekorre-slägtet (Sciurus Im.)

Svansen längre än kroppen, tätt beväxt ined yfiiga, ät

häda sidor tydligt rigtade här.

Öronen hdrbeväxta räcka mycket utom fallen.

Huden ligger slät åt kroppssidorna.
Tändeuna: [ramländerna mycket hoptryckta , framtill platt-

trinda gu'bruna; Kindtänderna liksom hos förra,
7nen knölarna mer trubbiga.

Tårna fria länga, till antalet som hos förra.
Skelettet skVjes i åtskilliga delar ej blott frän Flygek-

orrens, utan frän typen för Glires och närmar sig

typen för rofdjur. Det saknar Flygekorrens spor-
ben frän handlofven. I följande närmar det sig

rofdjuren: Scapula bildar ett cirkelsegment , nära
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en halfcirkel; Ulna och radhis äro fria (ej hop-

väsrta) sä att rotatorisk rörelse mellan dem må-
ste ega rum. Sternum längre , mamibrium framtill

spetsigt; symplujsis Ung , längre än bredden af

foram. ohturatorium. Ttbia och fibula knappt hop-

loddade vid nedra ändan [ej hopsmälta).
— Dess-

utom är framfoten lika läng som furarmen, och

bakfoten frän hälen lika läng som Crtts.

Anmärkn.: I skelettet visa sig således flera afvikelser frän

det typiska hos Glires, och ett närmande till rofdjuren

är omisskänneligt. (Något sådant visar sig äfven hos

slägtet Mus, åtminstone hos de stora arterna; men blott

i Bäcknets symphysis och i formen af Scapula).

Häraf kan man med bestämdhet sluta att Ekor-

ren är mer omnivor än flygande Ekorren
5

och der-

af alt fötterna och isynnerhet tårna äro längre, är klart

att Ekorren klättrar med större lätthet än Flygekorren,

ehuru han icke hoppar med samma lätthet.

Allmän Ekorre [Sciiirus vulgaris Lin.)

Artm. Öronen med läng härpensel. Kroppen ofvan och

svansen af lika färg , om sommaren rödbrun om
vintren mer eller mindre blägrä; undra kropps-
delarna hvita. Längd 8—84- t.,

svans, 9 tum.

Synonymi: Sciurus vulgaris Lin. Syst. Nat. \. p 86. —
Lin. Faun. Sv. p. -13. n. 37. — Retz. Faun. p. 40. n. 41.

Sciurus vartus Pall. Zoogr. \. p. 183. — Ecureuil Buff.

Hist. Nat. Vn. p. 253 tab. 32. — Edit. in 8:0 XV. p.

79. Desmar. Mamm. p. 330. n. 527. — Coinmon Squir^
rel Pen. Brit. Zool. 1. p 107. — Bell Brit. Quadr. p.

291. — Gemeines Eic/iliorn Schheb. Säugth. IV. p. 757.

t. 212. — Beciist. N. D. 1. p. 1075. — Allmän Ekorre
Sv. Zool. 1. t. 19. — NiLSS. Skand. Fina 1. p. 168. —
Illum. Fig.r L D. pl. 11 eller 11;a. Sv. Ekorre, Ikorn;
Österb. Gråverk, Gråskinn; Norrska Ikorn; Finska

Orava.

Beskrifning : Hufvudet ofvan kullrigt, på sidorna

något hoptryckt ,
med en temligen kort och ofvan kull-
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rig hos. Öfra läppen mycket framskjutande öfver den

undra och från näsan med en nedlöpande fåra samt

klafven. JMorrhåren långa och svarta. Ögonen stora
^

runda, svartbruna och utstående. Näsan och kanten af

ögonlocken bruna. Öronen långa upprätta, hårbeväxta

och i spetsen försedda med långa räta hår, som bilda

en pensel j
halsen kortj ryggen hvälfd

5
svansen lång

och yfvig; med långa mjuka hår, isynnerhet åt sidorna.

Då djuret sitter, lägger det svansen upp åt ryggen 3

då det löper, hänger han rak. Framföl terna hafva 4

tår väpnade med spetsiga klor: den korta tummen har

en trubbig hvälfd nagel. Bakfötterna hafva 5 tår.

Färgen är olika efter olika årstider och i olika trak-

ter
j

i de södra landskapen är Ekorren om sommaren

ofvan samt hela svansen och benen brunröda, kroppen
inunder hvit. Der dessa färger mötas äro sidorna af

hals, bröst och buk samt benen till en del invändigt

rödgula. Om vintren' stöter den rödbruna färgen nå-

got i grått och svansen är mörkbrun. I norra Skå-

ne blifva kroppssidorna, ben och skenklar utvändigt

mer blågrå, och det bruna märkes mest på r^^gg. Öron

och svans. — I de nordliga trakterna af vår halfö t.

ex. i Norrland och Lappland, samt i de öfra delarna

af Norrige och i Finmarken, blir Ekorren under vinter-

tiden helt grå eller gråblå (dock alltid inunder hvit).— Denna färgförändring begynner, t. ex. i Herjedalen,

redan i Oktober månad. Häraf fås Gräverk hvarom ne-

danför.

Ekorren är underkastad många tillfälliga färgför-

ändringar. Man har hos oss träffat:

1 ) Ihit Ekorre med röda ögon.

21 Ihit med svarta öson^ rosl^ula Öron och sam-

ma färg öfver svansroten. Skjuten vid Hjularöd i bör-

jan af vintren och insänd till JMuseum i Lund.

3) Af vanlig rödbrun färg, men med yttre svans-

hälften hvit.



ALLMÄN EKORRE. 401

4) Svart Ekorre. Skall någon gång förekomma i

Småland och i de nordliga landskapen,

5) Sotbrun eller svartbrun (fuliginosus) j
hufvudets

sidor stötande i grått, strupe, bröst, mage och insidan

af Öfverarmen rent hvita med skarp färggräns. Mus.

Lund. Skänkt af Öfverste Kammarjunk. Hr Baron Gyl-

lenkrok, som erhållit exemplaret från Fyen^ der denna

varietet skall vara allmän.

Den synes mig vara mycket lik Sciurus Ilalicus

BoNAP. hon. d. 1. Fauna Ital. pl.

Skelettet*) Skallen är i t. 7 lin. lång j
dess bredd

Öfver kindbågsfästet 1 tum
5

nosen vid roten bredare,
utåt smalare

j pannan platt , föga ingröpt. Foramina in-

fraorbit. ytterst små, lancettlika, med ett utskott utan-

för basen. Foram. incisiva slutas långt frammanför des-

sa utskott. Gomen mellan tandraderna urgröpt. Fram-

tänderna starkt hoptryckta.
—

Öfriga Skelettet: Sca-

pula utgör ett cirkelsegment, något mindre än en half-

cirkel
j
dock är bågen högst något under midlen. Bak-

brädden uppstående 5
en spina älven på inre sidan. Anti-

brachii begge ben skilda (ej hopväxta), så att sidorö-

relser mellan dem ega rum. Carpus har intet sporr-

ben, som ilygande Ekorrens. Carpus och digiti lika långa

som antibrachium. — Bäcknet är mycket olikt föregå-

endes : Ossa ilium hafva visserligen en långsgående

kant, och äro i den tvärtrubbiga ändan utböjdaj men

symphysis ossium pubis är lång, som hos Rofdjuren

(ungefär som hos Mustela ErmineaJ, längre än bred-

den af foramen obturatorium, som dock är mycket
stort och ovalt. — Fibula spenslig ligger på utsidan

af tibia och är fri efter hela sin längd j
tarsus och di-

giti längre än crus. Sternum långt, smalt^ består af 5

*) För att ej blifva allt för vidlyftig , upptages här blott

det, hvari skelettet skiljer sig märkbart från flygande Ekorrens,
som är något utförligare beskrifvet.

Skandn:s Däggdjur. 'M
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ben utom process, cnsiformis och manubriiim. Detta

iir utvidgadt rhoniboidiskt, mod on spets framåt och

en ännu längre bakat samt en langsgacnde kam.

Vistelseort och lefnadssad : Ekorren är el t vanligt

djur i alla trakter af Skandinavien^ der skogar finnas.

Likväl ftirekommer han i större antal i de norra än i

de sydliga landskapen. I Sverige förekommer han,
stundom talrikt, ända upj) i Laj)pmarkerna, och i Nor-

rige trälTas han i en stor del af Finmarken. I Norri-

ges dalbygder t. ex. i Ilallingdalen trallas han pa si-

dorna af fjällen, sä längt upp som skogen räcker, isyn-

nerhet om vintren och våren. Han vistas så väl i löf-

skogar som barrskogar ^
i hasselskogarna i Skåne är

han om hösten merendels talrik^ men på öppna fält

och på något stcirre afstånd IVån skogarna trallas han

sällan och blott tillfälligtvis. Helst vistas han i htiga

träd, i hvilka han' klättrar och hoppar med beundrans-

värd lätthet. Ned till marken stiger han sällan, om ej

för att söka sig föda och då han tror sig vara siiker

för förfiiljelse. Märker han då någon menniska eller

annan förmodad fiende, så uppspringer han genast i

det närmaste trädet, på den frånvända sidan af stam-

men. Afven siiges han kunna simma Öfver floder och

andra vatten och man liar till och med försäkrat, att

män sett honom segla öfver sjöar på spån eller bark.

Hr Regnaud anför i sina Oeurres Tom. 1. p. 163. att

han sjelf sett dessa resor anställas, och Bönder på Golt-

land berättade detsamma för Linne (Öl. och Goltl. Resa

sid. 22^). I Svensk Zoologi, Artikeln Ekorre, är äf-

ven samma fenomen bekräftadt af Hofjägm. af Ström.

Jag har aldrig varseblifvit något sådant. EksirOm tror

att de, som man varseblifvit sitta på ett flytande trä-

eller barkstycke, trällat ett sådant, under det de hållit

på att simma öfver något vatten.

Ekorren är ett muntert, lifligt
och snyggt djur.
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som ofta putsar och slickar sig, sittande på bakdelen,
med svansen lagd långs ryggen.

Det har länge varit en sägen bland Allmogen i

soraliea landsorter, att Ekorrarna under vissa år, sedan

de mycket förökat sig, anställa vidsträckta vandringar

från en trakt till en annan. Under sin resa på Gott-

land 1741, fick Linné af folket derstädes den under-

rättelsen, att Ekorrarna flyttade bort hvart 7:de år, att

derefter nästan inga funnos, men att de efter hand för-

ökade sig till 7:de året, då de åter företogo sina van-

dringar (Linn. Öl. och Gottk Resa sid. 22^;!).
— Från

de norra trakterna i Skandinavien har man den under-

rättelsen att Ekorrarna, likasoin flera andra Gnagare,

verkligen anställa vandringar i stora, ehuru temligen

spridda skaror. De infinna sig somliga år i vissa trak-

ter uti otrolig myckenhet, utan att man vet hvarifrån

de komma eller hvarthän de fara. Deras vandringar
äro oregelbundna och de komma icke alltid från samma
väderstreck. Dessa tåg anställas ibland om hösten, se-

dan ungarna blifvit så stora, att de kunna följa med,
och ibland oni vintertiden. Man ser då Ekorrar Öfver

allt på hus och gärdesgårdar. Bundtmakare, som hand-

la med Grdverk, hålla dem vissa år mycket dyrare
än eljest, och på tillfrågan om orsaken, får man det

svar, att Ekorrarna fortidet år flyttat frän Lappmar-
ken. Jägare hafva äfven iakttagit, att då Mårdarna

förminskas, visa sig Ekorrarna i ovanlig mängd.
Der Ekorren har sitt stamhåll bygger han bo högt

upp i träden. Hvarje par gör sig flera bon af ris,

mossa och torra löf, i något ihåligt träd, eller i någon

klyka mellan större grenar, eller på en gren in vid

trädslammen, så att det svårligen kan upptäckas. På
sidan af boet är en öppning, som merendels vänder
åt öster, och på den motsatta sidan är äfven en liten

Öppning, genom hvilken djuret i nödfall söker undfly en

öfverraskande fiende. Man påstår att Ekorren mot
26»
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storm tilltapper öppningen på den sidan
^

hvarifrån vin-

den skall komma *).

Ekorren är i rörelse om dagen och ligger oftast

dold i sina gömslen om natten. Han är således ett

dagdjur, i motsats mot sina stamförvanter Hasselmusen

och Flyg-ekorren ,
hvilka ligga dolda om dagen och äro

i rörelse om natten. Likväl ser man stundom Ekorren ute i

träden äfven om nätterna, till och med midt i vintern **).
JMan har nyligen gjort den intressanta iakttagelsen

att Ekorr-ungar, som hållas i bur under vintertiden, sof-

va största delen af dygnet och äro i rörelse blott nå-

gra få timmar om förmiddagen ***J. i\Ian torde dock ej

häraf kunna sluta, att Ekorren har någon egentlig vin-

tersömuj ty det är en känd sak, som redan Olaus Mag-
nus visste berätta,- och som hvarje Jägare i skogstrak-

ter, der Ekorrar finnas, kan intyga, att man ofta om vin-

tren får se Ekorrens spår i snön, der han sprungit på
marken från ett träd till ett annat. An mer: i Norr-

land och Lappland skjuter man Ekorren först sedan

han blifvit grå, man börjar i Oktober eller November
och fortfar dermed ut i vintren, tv endast under den-

na årstid duger skinnet till Gräverk f). Dessutom

*) Redan Plinius berättar detta. Hist. Nat. Lib. VIII. c. 38.

**) Studeranden Walle.\grej\, som är skicklig Jägare, be-
rättar att då han en afton i slutet af Januari, mellan l«:lockan

10 och 1 1, gick hem från en harjagt och vandrade genom skogen
vid Ljungby, såg han i månskenet en Ekorre hoppa i träden.

***) J. W. Grill Vet. Akad. Öfversigt 1845, sid. 123.

f) Läsaren torde härvid erinra sig Lagman Edmunds be-

rättelse för Olof Sköthonung om Värmländningen Alte Dolske,
som en vinterdag for ut i skogen med skidor och båga, och

fångade samt fällde en sådan mängd Gråverk, att han der-

med hade fyllt sin skidsläda, så att han ej kunde draga nå-

got mer, hvarefter han begaf sig på hemvägen. Då han i

detsamma fick se en Ekorre och förgäfves skjutit efter ho-

nom, blef han ond, lösgjorde slädan och for efter Ekorren.

Denne höll sig ständigt der skogen var tätast, stundom vid

trädrötterna, stundom upp i grenarna och svängde sig från
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berättas från flera trakter i Norrland att Ekorrarna om
vintren anställa vardringar och att de på somliga stäl-

len förekomma i större mängd vintertiden än sommar-
tiden *) / hvilka fenoméner svårligen skulle visa sig,

om Ekorren hade egentlig vintersömn. Iakttagelsen är

dock af stort intresse och förtjenar att vidare fortsättas.

Födoämnen: Desfea hemtar Ekorren isynnerhet ur

växtriket: nötter, ek- och bokällon, frön af fur och

gran, utgöra hans mesta kost, äfven förtär han frukt-

kärnor, bärkärnor, fina blad, trädknoppar och svampar.
iMen såsom försedd med knölis^a kindtänder, försmår

han icke alldeles födoämnen af djurriket. I Siberien

fångas han i fällor med torr fisk till bete (Pall. Glir.

p. 357). Vid Voxlie i vestra Norrige fångas han i

samma fällor som .Mården med kött till bete (Se FdngstJ.

Späda fogelungar och kanske äfven fogelägg torde icke

så sällan blifva hans rof **J. Då han äter sitter han på

det ena trädet till det andra. Så ofta Atte sköt efter honom, for pi-
len antingen öfver eller under; men aldrig for Ekorren längre
bort, än att Atte kunde se honom. Atte var sä envis med

^
denna jagt^ att han dermed fortfor hela dagen; men fick ändå

ej Ekorren. När det mörknade, kastade han sig ned på snön
och lag der öfver natten, efter sin vana. Emellertid uppl<om
yrväder och då Atte följande dagen sökte sin släda, fann han
den icke, utan föriorade både den och villebrådet, för sin snål-
het och envishet skull.

*) Jcmför Jägare-SäUsh. Tidskr. 1834. sid. 970. Äfven
i Hallingdalen finnes Ekorren mest om vintren och våren.

**) Åtminstone har jag ett par exempel, som tyckas be-
visa detta. Då jag en gång, under en sommardag gick i

skogen, såg jag ett par Rödstjertar (Sylvia phoenicurus)
med ängsliga rörelser och med ljud, som gäfvo tillkänna den
yttersta förtvitlan, tlaxa kring öppningen af en ihålig träd-
stam. Jag stadnade för att utforska orsaken. Efter några
minuter kom en Ekori-e ut ur trädet, och fåglarna gåfvo ge-
nom fördubblade ljud och ett ängsligt flaxande öfver honom
tillkänna, att det var hans besök i 'deras bo, som satt dem
i förtviflan. Han högg äfven efter dem dä de kommo honom
för nära; men. utan att få fast någon. Jag undersökte boet
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bakbenen
;
med kroppen något framåt böjd och med

svansen uppstående bakom ryggen, samt håller födan

med framtassarna upp till munnen. Med sina skarpa

framtänder söndergnagar han nölskalet att komma åt

kärnan, som för honom är en läckerhet. — Under

sommaren och hösten samlar han sig ett vinterförråd

af nötter, ållon, svampar m. m. Detta förråd lägger

han i något ihåligt träd eller nedgräf\er han det i en

håla i jorden, men icke på ett ställe utan på flera *}.

Fortplanlninci : Ekorrarna lefva i engifte, och han-

ne och hona träffas merendels sammans. I sydliga

trakter skola de vanligtvis fortplanta sig två gånger om

åretj i de norra trakterna lärer detta sällan inträffa, och

blott i mvcket heta somrar. En af mina bekanta har, un-

der den heta sommaren 183.4, uti September månad

skjutit en dräglig Ekorrehona i Upland, hvilket der an-

sågs högst ovanligt. Eljest föder honan vanligen i .Maj

eller Juni månad 3— 4 ungar i ett af de förr omtalta

bon, och daggar dem 3—4 veckor. De vistas hos för-

äldrarna ända till följande våren, då de skiljas parvis

och bygga sig eget bo. Vill man hafva tama Ekorrar,
så är det bäst att taga ungar ur boet och uppföda dem*
med mjölk, bröd, nötter o. s. v. De bortlägga då all-

deles sin naturliga vildhet, och blifva mycket tama,

vänliga och läraktiga.

Jagt och fångst: Fordom skjöts Ekorren med

och fann, att deri nyligen hade varit ungar, men nu funnos

inga.
— En annan gång befanns Elcorren hafva förtärt Göli-

tytans späda ungar.
— En af mina bekanta säg en gäng en

Elvorre taga en SlensqväUunye och dermed löpa i träd och

uppäta den, under modrens ifriga förföljelser. Mtinnen för-

säkrade, att det ej var någon Vesla, utan en vanlig El<orre.

*) Fordom då här i Sl^äne funnos större skogar och långt

mera hassel, samt flera Ekorrar än nu, hände ofta att då

bönderna fällde träd om vintrarna, funno de en mängd nötter

som Ekorrarna hopburit och som ansågos vara af en särde-

les förträfflig beskaffenhet.
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platt-trubbiga pilar både i Norrige och Lappland. Pon-

TOPPiDAN nämner (II. p. 47), att de ännu på hans tid

skjölos med platt-pilar, och Linné omtalar i sin Lache-

sis Lnpponka ,
anfiird af Bell p. ^93, att Lapparna

om vintren skjuta ett stort antal medelst sina trä-bå-

gar. Enligt Leem (sid. 219) brukade Lapparna i Sven-

sj^a Lappmarken, ännu på hans tid, två slags bågar:

Handbägar och Låsbågar. Till de sednare brukades en

trubbig pil för jagt på Ekorrar, for att ej skada skinnet.

I en ännu vida äldre tid lärer detta äfven hafva varit

fallet här i Skåne
5 ty man finner någon gång, i våra

gamla torfmossar, trubbiga pilar af brons, hvilkas än-

damål ej kan hafva varit något annat^ än att dermed

skjuta mindre pelsdjur, som ej fingo blodas. I Norrige

fångades Ekorren äfven, enligt Pontoppjdan, i fällor eller

snaror. iMan satte en stång, lutande mot ett träd, och

vid öfra äildan af stången uppställde man en snara,
vid hvilken man nyttjade ett fogelhufvud eller dylikt

som bete. — I Hallingdalen tages han i fällor i livilka

nian till bete nyttjar "öfversta tappskottet af gran'\ en-

ligt uppgift på stället. I Voxlie fångas han i samma
fällor som Mården, med en sönderskuren Ripa till bete.

I Ryssland fångas Ekorren om vintren äfven i fällor, i

hvilka man nyttjar torr fisk till bete (Pall. Glir. p. 357).
I Norrland fångar man Ekorren i fällor eller så kallade

lämmar. Dessa göras af ett par bräden af -I alns

längd och -i
al^is bredd, af hvilka det ena lägges of-

vanpå det andra och det undra fästes något upp från

marken i ett träd. Den ena ändan af det öfra brädet

uppgillras med två hopfällda pinnar, och mot dessa en

sticka med bete, hvartill man tager svampar som växa

på björkstubbar. Äfven kan man dertill taga nötter o.

d. Lapparna nyttja en Svampart (Agaricus integerLiN.)
till samma ändamål. Då betet tages, nedfaller brädet

och dödar Ekorren.

Nytta och skada : Isynnerhet på senhösten, sedan
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Ekorrarna samlat hull af nötter, ållon o, d. är deras

kött läckert, då det tillredes soni harkött. De ätas lik-

väl icke allmänt hos oss. — I Norrland
, Lappland och

Norrige skjutas eller fångas de vintertiden, och skinnen,
som fatt namn af Gråverk (Petit-gris *) säljas till Biint-

makare och nyttjas till foder, brämar och dylikt **).
Svanshåren nyttjas till penslar.

— Der Ekorrar finnas

i mängd, göra de skada på ek- och hokållon samt

nötter. Afven afbita de unga furu- och gransko tt och

uppäta knopparna.

Ånmärkn.: Under sommaren 1845 erhöll jag, från Herr Pro-

fessor J. M. af Tengström i Helsingfors, ett stympadt skinn

af ett djur, som påtagligt hört till denna famflj, men det

kan ej närmare bestämmas genom blotta qvarlefvorna af

skinnet, huruvida det tillhört slägtet Sciurus, eller måhända

något närstående slägte. En Pleromys är det åtminstone icke.

Kroppslängden synes hafva varit omkring 8 eller 9

tum. Af svansen finnas 3 stycken, som tillsammans ut-

göra en längd af omkring 3 tum; (men möjligtvis sak-

nas mycket). Fallen är kort, tät, ytterst fin och silkes-

rnjuk. Färgen på undre kroppsdelarna hvit; på hufvu-

dets öfra del gulbrun eller rödgul, hvilken färg fortsat-

tes dels i en smal rand på sidan af halsen till frambenen,
som på framsidan äro rödgula, dels långs midlen af ryg-

gen, der den gulbruna färgen dock är blekare. Mel-

lan denna ryggens och de undre delarnas hvita färg, äro

kroppssidorna askeblå' hvilken färg äfven synes, ehuru

mindre ren, på halsens och hufvudets sidor. Men hvad

som isynnerhet synes charakteristiskt är, att de mycket
ur fallen utstående, utan och innan hårbetäckta öronen

äro utvändigt belagda med en starkt utbredd tofs af

långa svarta hår. Svansen enfärgad, ofvan och under

brungrå, har tydligt varit försedd med ät 2:ne sidor rig-

lade längre hår, (dock ej så långa som hos Ekorren).

*) BuFFON hade orätt då han menade, att vårt Gråverk

kom af den Amerikanska Grå Ekorren (Sciur. cinereus Lin.).

**j I Norrland, åtminstone i Herjedalen , gifves deraf ti-

onde till presten, neml. ett ekorreskinn årligen af hvarje per-

son, som gått till Herrans Nattvard, eller ock i stället för

skinn betalas 2 skillingar.
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Enligt benäget meddelad uppgift af Hr Professor af

Tengstuöm, blef djuret skjutet hösttiden, i Lappo socken
i Österbotten.

3:dje Familjen: Bäfverdjur (PalmipediaJ. Sid. 330.

Bäfverslägtet (Castor liiv.)

Svansen
;

horisontell platt, bred, fjällig och naken.

Öronen små-, räcka föga ntom fållen.

Tänderna: Framtänderna ofean och nedan prismatiska,

framtill bruna, plattkonvexa , mejselformigt tillskärp-
ta. Kindländerna 4 på hvardera sidan ofran och

nedan, alla mer breda än länga, med platta kro-

nor, tecknade med tvärliggande slingriga streck.

Tårna 5 pä hvardera foten; bakfötternas tär förenade

genom simmhud, den 2:dra tån på bakfötterna

försedd med dubbel klo.

Bäfver (Castor Fiber Lin.)

Artin. Bnm med grå buttenuU) kroppen baktill små-

ningom öfhergdende i svansen, som frän roten är

tjock och härbeväxt
, utdt ovalt aflång , ofvan och

under platt, naken, fjällig, nästan af halfva

kroppslängden. Längd kring. 2 f. 6 t. Svans. kr.

\ 4— I 5 tum.

Synonymi: Castor Fiber Lin. Svst. Na t. 1. p. 78. — Faun.

Sv. p. 10. n. 27. — Retz. "Faun. p. 33. n. 3L — Gmel.

Syst. L L p. 124. — Pall. Zoogr. Lp. 142. — Castor ou
Biévre Bukf. Hist. Nat. VIII. p. 282 t. 36. Suppl. VIII.

p. 300. Id. edit de Deu.xp XVII. p. 103. t. 36—42. —
Desmarest Mammal. p. 277. — Beaver Pen. Brit. Zool.

\. p. 96. t. 9. — Der Biber Schreb. Säugth. IV. p. 623
t. 175. — Bechst. Naturg. D. L p. 910. — Brandt u,

Ratzeburg Darstell. d. Thiere H. 1. p. 13. tab. 3. —
Keyserl. et Bl.\s. VII. 31. — Bdfver Gissl. Vet. Akad.
Handl. 1756. p. 207. — Hollsten dersammast. 1768. p.

281. — Vanlig Bäfoer Nilss. Skand. F:na 1. p. 199.— Illum. Fig:r H. 3. Fig. 10. — Jägareförbundels Tid-

skrift 3:dje Arg. (för 1834] sid. 865. med Fig. Sv.

Bäfver, förd. Bjur; Norr. Bcever; Lapp. Majeg ; Fin. Ma-
ja, Majawa.
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Beskrifiiing: Till hufvudels och kroppens form har

Bäfvern likhet med Yatleiiråttan. Hufvudet är äggfor-

migt-rundt; med föga utdragen, trubbig nos. IMorrhå-

r^n långa sträfva. Ögonen små ligga midt emellan öro-

nen och näsan. Öronen korta, afrundade, räcka föga

utom fallen. Halsen kort och tjock. Kroppen tjock,

mot bakre delen tjockast, afsmalnar baktill och öfver-

går utan t\ärt afbrott i svansen. Benen korta, isynner-

het frambenen, och försedda med 5 tår på hvardera

foten. Framfötterna mindre
5

tårna klufna (blott till \ :a

leden förenade genom en naken fålla af huden) den in-

nersta kortast, den yttersta litet längre 5 2; 3, 4 än läng-

re, och af dem den 3:dje längst, men den 4:de tjoc-

kast. Klorna länga, bruna, med livitaktiga spetsar, nå-

got hoptryckta, krökta, ofvan konvexa, inunder med

en fåra, i spetsen afrundade. Baivfötterna större, bre-

dare-, tarsen och tårna inunder nakna
j

tårna långa, för-

enade genom en naken simmhud, som sträcker sig än-

da ut till midten af klorna, och, för att blifva ännu

större, bildar en rundad tlik mellan hvarje tå. Klorna

bruna, halftrinda, trubbiga, rätare och bredare än fram-

fötternas
5
den 2:dra tån försedd med dubbel klo. Svan-

sen ungefär af halfva kroppslängden, en fjerdedel der-

af hårbeväxt, tjock, något nedtryckt, bildas af den små-

ningom afsmalnande bakre kroppsdelen j
den öfriga svan-

sen nästan helt naken, svart, horisontelt plattryckt, bred

ovalt atlång, vid roten något tjockare, utåt ganska tunn,

öfver allt belagd med
fjäll,

som långs midten äro stör-

re, tvärtovala, oftast med en vinkel i miclten af bak-

brädden, åt sidorna mindre, rundade, alla pergament-

artade^ mellan dem framsticka korta, glesa, bakåt rig-

lade bruna här, isynnerhet vid kanterna och spetsen

af svansen. — Spenar, blott 2 par, af hvilka det ena

paret sitter mellan frambenen, det andra något längre

tillbaka på bröstmuskeln. — Håren på benen och nä-

san tilltryckta j
for öfrigt är fållen yfvig^ och tät^

bestå-
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ende af två slags hår, dels långa, grofre näsfan borst-

lika, gulbruna, glänsande, och likasom Skålarnas platt-

tryckta, isynnerhet på midten^ dels ytterst fina, sil-

kesmjuka, täta, som räcka till midten af de förra och

äro på ryggen vid roten ljust askeblå, mot spetsen
mörkare svartgrå 5 på sidorna tilltager den gråblacka

färgen 5 på undre kroppsdelarna äro de länga håren

mindre borsllika och mindre långa, på magen hafva

de nästan försvunnit
^

de korta äro deremot derstädes

ytterst fina, täta, utstående, från roten hvitblacka och

blott i spetsen mörkgrå.
—

Färgen: iVIellan de bruna,

glänsande håren synas de svartgrå spetsarna af botten-

ullen : nosen ljusgrå, fötterna, isynnerhet bakfötterna^
mörkbruna.

Anatomi: Skelett: Skallen liknar i många hänse-
enden Vattenlemmelnsj men foramina infraorbitalia äro

små, vertikalt aflånga, stundom dul)l)Ia, de öfre minst,

långt atlägsna från margo orbitalis och nära margo al-

veolaris. Osinterparielale litet, ägglikt eller hjertformigt,
med största dimensionen på liingden och framåt spet-

sigt. Öfra profilen en föga böjd båge. Kindbägarna

mycket utstående, isynnerhet baktill, och mycket bre-

da i midten, hvarigenom bräddarna af orbitse ligga
mindre sluttande. Orbitcfi temligen små, nästan 3-kan-

tiga, begränsas baklill af en vinkelformig process från

Os zygom. och en trubbig knöl på Os front, hvilken

fortsattes i en hoptryckt kant mellan hjessan och fossa

tempor. och går tillbaka till process, zygom. ossis tem-

porum. Kindbågarnas undre brädd bågböjd tjock och

tvär, den öfra mer tunn och försedd med 2 breda in-

skärningar. Från den knöl som bildar process, postorb.

utgå äfven cristte temporalesj dessa förena sig baktill

i en crista sagittalis, som sammanstöter med en tvär-

liggande hoptryckt hög crista occipitalis, hvilken slutar

cranium, och bakom hvilken nacken är liksom tvärt af-

huggen. Bakdelen af os occipitis är således vertikal
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och platt-konkav. Foramen magnum äggformigt, mer

högt än bredt. — Nosen ofvan plattrindad, på sidor-

na platt och nedtill smalare hopknipen. Framom kind-

bagsiifskolten är en nedåt och bakåt rigtad bred trind

ingröpning, som framtill begränsas af en benkam
^

vid

hvars främre sida ligger foram. infraorb. Foramina in-

cisiva långa, smala, jembreda, slutas baktill i tvär li-

nia med foram. infraorb. Näsbenen bredast framom

niidten, mest kullriiia nära bakre ändan, förenas med
intermaxillar-benen genom en konvex söm *). Process,

zygom. från os temp. är ofvan något plattad, utåt rig-

tad, bakåt böjd och derefter framåt krökt
j på dess

undra sida är ledytan för condyl. max. infer. mer bred

än lång och under den framkrökta delen fäster sig os

zygom. Benlrumman (la caisse) försedd med en utåt

och uppåt rigtad samt framåt böjd tub
j
denna tillsam-

mans med en utkant af pars sqvamosa och bakbräd-

den af process, zygom. nä.stan omsluta ett rundt hål,

i hvilket underkäkens ledknajip ligger då kindtänderna

tussa. Gomen långs konkav med en rvsg- långs mid-

ten, som hos de yngre saknas, slutas baktill i en dub-

belt ulringad brädd, med en spets i midten, bakom

innersta kindtanden. Foramina palatina i sutura pålat,

mellan 2:dra och 3:dje kindtanden. Alffi pterygoideae

intermr bilda på begge sidor en hög benlamell från

gomcu till bentrumman
)

försedd med ett stort ovalt

hål. Basaldelen af Os occipitis med en djup rund fram-

till mer t\är ingröpning.
— Underkäken grof, dess gre-

nar förenade bilda framtill en platt yta ända under

fraiubrädden af främsta kindtanden, der hvardera har

en bakåt rigtad knul^ utsidan af pars dentaria tjock,

ojemnj pars adscendens tunn, bred
5 angulus bakåtstå-

ende afrundad, på insidan starkt konkav, undre bräd-

*) Enligt Cuv. Reclierches etc. skall hos den sydeuro-

peiska Bafvern denna söm vara rät.
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den snocU tvär. Condylus arlic. ovalt rund, sitter pä
en bred hals nedanför hvilkcn pä insidan ligger ett häl

j

process, coronoidcus hög smal, halvälböjd.
— Fram-

tänderna prismaliska. Kindtänderna |4 "^^^1 platta kro-

nor, tecknade med tvärliggande slingiiga eller vägiga

streck. Tandraderna divergera bakat och länderna af-

taga i storlek
5
do ölVa äro bakat, de nedra framät rig-

lade. De öfia ha alla inät tvä
lällor, skilda genom en

djup fara och ulät fyra, skilda genom otydligare faror
5

cnialjskifvans slingriga kanter bilda i hvarje tand 3 frän

ulbriidden mot inbrädden gående ho{),l ryckta oglor, af

hvilka den mellersta är längst ,
och mellan den och den

främsta ingär h-än tandens inkant en annan ho()tryckt

ögla, som striicker sig nästan midl i tanden
j

4 nägot

mer öppna öglor ligga vid hvardera tandens ntbrädd,

som är mer rät än inbriidden. Dessutom har hvarje

tand större dimension pä tvärs än pä längs. I under-

käken: frän inl)rädden inga i tanden 3 hoptryckta öglor

långt öfver midten, och \ frän utbrädden mellan 2:dra

och 3-.dje. ^Längd IV. denl. inciss. till foram. magn. ö^- 1.

Bredden öfver kindbägarna 4 t. *).

Öfriga Skelellei. Främre extreimleterna : Scapula

nästan oval med nägot förlängd hals
5 margo spinalis kort

tviirt rundad, derigenom att äfven angulus posterior är

afrundad^ margo posterior nästan rät, anterior rundad
5

Spina Scapuhi^, som gar nägot närmare margo anterior,

är hög, särdeles nedät, der hon bildar en läng och

*) Af kindtänderna ombytes blott den frilmsta ofvan och

nedan; de andra framkomma ej mer än en gäng och äro

permanenta. Alla permanenta tänder sakna helt och hullet

rötter; de äro öppna i rotändan mellan de slingriga emalj-

kanterna, och först sedan djuret blir gammalt, hopväxa de.

Endast mjölktänderna hafva delade rötter : den öfra (den främ-

sta) har 3, nemligen 2 smala utåt, 3 bredare inåt; den undra

har 2, neml. \ mer trind framåt, 1 mycket bred, stundom

tvådelad bakåt.
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bred acromion^ som lägger flatsida utåt och böjer sig

i den trubbiga spetsen nägot framåt, går litet längre
ned än process. coracoideuS; som kort, bred och trub-

big, böjer sig inåt och nedåt *). Vid framsidan af

acromion fäster sig:

Clacicula, som i bakre hälften är bågböjd, bre-

dare och har bakåt en skarp egg.

Os Jmmeri temligen kort, kantigt^ öfra hälften bred
5

Öfver midten står på framsidan utåt en stor knöl och

inre brädden är utdragen till en skarp egg 5
undra hälf-

ten prismatisk med en utstående bågböjd kant på yttre

sidan öfver condyl. extern. Condyl. intern, bildar en

knölj ledytan med en något plattad rotula utåt**).
Uhia och Radius skilda efter hela längden 5 radiustrindj
ulna tjockare, kantig, med en långsfåra utåtj olecra-

non tjock, kantig med inåt böjd spets.

Bakre extremitetenia: Bäcknet: Os iliuni utåt med
en starkt utstående, ofvan och nedan hoptryckt kant,
i framändan utåt böjd trubbig ^

Os ischii starkt hop-

tryckt i vertikal rigtning. Foramen obturatorium snedt

äggformigt. Os pubis en hoptryckt knöl framom Ace-

tabukim. Symphysis .... kortare än bredden af foram.

obturat. — Os femoris bredt, baktill plattadt framtill

trindplattj trochanter major trekantig trubbig, något

högre än caput^ troch. minor på insidan en hoptryckt
knöl

5 på midten af benet utåt en hoptryckt flik
5

ne-

dra ändan isvnnerhet bred. Tibia och tibula nedtill ^

hopväxta, ej hoploddadej fram- och baktill hoptryckta ^

de
-f-

skilda omsluta ett ovalt-aflångt häl. Tibia äfven-

som fibula långs utsidan konkaveradtj det sednare med
en utåt och nedåt skjutande hoptryckt trubbig tapp

upptill. Calcaneum plaltrindt, bakåt bredt, trubbigt.

*) Om angulus superior-posterior vore utdragen till en

spetsig vinkel, vore benet mycket likt Vattenlemmelns.

**) Samma ben hos Lem. amphih. har stor likhet.
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Bålen: Atlas: ringen bildar baktill en båge/ fram-

till en vinkel, med en stark knölj flyglarna afrandade

snedt bakåt vända, vid roten två sammanhängande hål.

Epistropheus : process, odont. en alhiiggen halfkegla^

process, si^inos. en hoptryckt bakåt brijd köl, med
framåt sluttande bågböjd brädd

5 på de
följ. lägre och

på de sista nästan ingen. Canal. medullae spin. nästan

dubbelt så bred som högj process, transv. starka lån-

ga, utåt och något bakåt rigtade med tjock nästan kl uf-

ven spets. Bröstkorgen mer bred i boris, än vertikal

rigtning. Sternum : manubrium framåt föga bredare än

bakåt, framtill afrundadt. Costa) 14 par 5
Process, spi-

nos. vert. dors. de främre mycket smala
,
de 2 baker-

ste bredare
5

Vert. lumbar. process, spin. breda tvära,

process, transv. langa horis. hoptryckta och utstående

något framåt rigtade. Vert. sacral. process, spin. bre-

da tvära hopväxta 5
tranversi än bredare tvära hopväxta.

Vert. dors. 14^ lumbares 65 sacral 4j caud. . . .

Mjuka delar: Hos en ung Bäfver, af 1 fot 8-i t.

längd, var: Lefvern tunnlappig med 5 flikar utom lo-

bulus Spigelii. Gallblåsan stor oval. Pancreas mycket
stor långs tarmen, framtill tvådelad. Mjelten lång smal,
liknade en metmask. Magen som ett dryckeshorn med
en ganska liten blindsäck. Glandula cardise omger car-

dia (dock ej baktill) och sitter som Echinus hos fogiarna.

Intestin. coecum 1 7^ tum. Uterus bicornis, starkt kluf-

ven. — Hos Bäfvern ligga inga köndelar utvändigt 5
alla

generationsorganer ligga inom en stor Öppning, som äf-

ven är gemensam för anus. Denna består i en stor

säck, i hvars sidokanter finnas öppningar, som leda till

oljepungarna. Dessa öppningar äro svartfärgade och ur

dem framsticka några raka borst. Nämde säck har

längre in 3:ne stora Öppningar Öfver hvarandra : den ne-
dersta och största är anus, den mellersta (hos honan)

vagina uteri, i hvilken urinröret öppnar sig upptill, den

öfversta är en gemensam öppning till gäll-pungarna.
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Dessa utgöra egentligen en enda, men dubbel säck. "I

dessa pungar, som hos en fullväxt Bäfver äro af 3—
5 tums längd ,

samlas ett fetfaktigt ämne
,

kalladt Bäf-

vergäll, af stark lukt och gulaktig färg, som under tork-

ningen blir mörkbrun. Det finnes hos begge könen.

Vid yttre och bakre sidan af gäll-pungarna ligga de

förutnämnda oJjpimgama, hvilka äro mycket mindre

och fyllda med ett oljaktigt ämne. Jemf. Blff. 1. c.

Tab. XL och XLI. — Brandt och Ratzfb. 1. c. Tab. IV.

Vistelseort och lefnadssält: Bäfvern trifves bäst i

vattenrika och skogiga Ödetrakter, långt skilda frän men-

niskors boningar, der han ostördt far tillbringa sitt lif

och utöfva sin beundransvärda konstdrift. Pä Skandi-

naviska halfön hörer han derföre nu mera nästan en-

dast till de nordliga och obebodda trakterna af Da-

larna, Herjedalen, Jemtland, Vesterbotten
, Lappland

och Finmarken^ men ingenstädes är han talrik och

han drager sig ännu Öfver allt mer och mer undan för

den ökade folkmängden och den tilltagande landtodlin-

gen. Äfven i sjelfva La})pland försvinner han smånin-

gom. Hr LöwENiiiELM berättar *} att deraf finnas nume-

ra få exemplar i Lappland. "Landets befolkande och

invånarnes utrotningsbegär hafva kommit detta djur att

så godt som försvinna" m. m.

1 äldre tider, då folkmängden var ringa och då

landet egde stora Ödesträckor, funnos Bäfrar, utan tvif-

vel, i alla Skandinaviens sydligare landskap, äfven på

de ställen der nu mera hvarken skogar eller vattendrag

finnas. Enligt uppgift af n. m. aflidne Profess. Thun-

BERG, hade han erhållit den siste Bäfvern, som blifvit

skjuten i Småland, för numera omkring 40—50 år

gedan. — Att Bäfrar fordom funnits i betydlig mängd i

Östergötland, ser man af Östgöta Lagen, der det om-

talas att Bäfvern bygger sitt bo, liksom menniskan si-

*) Vet. Akad. Öfvers. 1846. sid. 124.
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nahus*)— hvilkct aldrig inträffar der han ej finnes i större

antal — och der det stadgas att den som dödade en

Bäfver och nedbröt hans hus, skulle lemna honom till

jordägaren och bota 3 Mark (kring 1 2 specier) 5
men

om man toge honom på allmänning, finge man Ijehålla

honom. — Långt förut, kanske före landets egentligen

historiska tid, har Bäfvern upphört att finnas här i

Skåne. Att det likväl varit en
tid, då han i mängd

bebott, äfven dess sydligaste, nu mera alldeles skoglö-
sa trakter, t. ex. jMalmös och Ystads slätter, ser man
af de Bäfverskeletter

,
som ej sällan finnas i dervaran-

de torfmossar, hvilka fordom varit vattendrag och in-

sjöar. jMen äfven i många trakter, der Bäfrar långt
sednare funnits, äro de redan utrotade, och i nästan

alla de trakter, der de ännu förekomma, minskas de

årligen. I södra landskapen äro de utträngda genom
landets odling och i norden, som borde vara deras

egentliga tilKlyktsort, utrotas de af kringstrykande Lap-
par. Enligt säkra uppgifter, (meddelade mig för 1 4—
1 5 år sedan) ,

voro redan då i hela norra Lappmar-
ken alla Bäfver-kolonier förstörda^ blott sällan träffades

ännu en och annan så kallad flyttbäfver, som då ge-
nast dödades af Lapparna. Huru långt nedåt söder

denna härjning redan sträckt sig, är väl icke fiUräckli-

gen utrönt
j
men det är säkert att man nu mera icke

träffar Bäfver-kolonier förr än ned i mellersta Lapp-
marken, ifall der ännu finnas några. Från söder har

deras utrotande gått ännu skyndsammare 5 ty nu mera
träffas ingen Bäfver-koloni sydligare än norra Jemtland

och södra Lappmarken. De få Bäfrar, som någon gång
träffas i sydligare trakter, äro blott enskilta par eller

flytt-bäfrar j
men i Are och Kalls socknar af norra

Jemtland funnos åtminstone ännu för Vå—16 år se-

*) Nu a biur sär böle suin bonde. Östg. Lag. Bygda-
balken 36 11.

Skandin:s Däggdjur, 27
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dan ordentliga Bäfver-kolonier. Afven skola sådana träf-

fas i Umeä Lappmark 5
och i Sorsele lära dessa dyr-

bara djur ännu finnas i större antal^ än på något annat

ställe i riket. Enligt uppgift af en Bäfverjägare, döda-

des i Sorsele socken är 1 S29 några och 30 Bäfrar,

och en bonde skall hafva dödat 11 stycken^ som bod-

de tillsammans i ett enda samhälle.

Äfven i Norrige lärer Bäfvern i sednare åren ha af-

tagit. Blom anför i sin Norrska Statistik (Das König-
reich Norwegen etc. sid. 178), alt denna djurart före-

kommer på några ställen, likväl icke i stor mängd,
och blir sällan fångad. Pontoppidan anför (i Norges Nat;

Hist. II. sid. 51) att Bäfvern på hans tid mest före-

kom i Sellöer och Österdalen. Under min resa i ve-

stra Norrige 1826 erhöll jag i Houklie den uppgift, att

der fordom funnits Bäfrar och att ännu gamla bon ef-

ter dem funnos vid vattnen. Nu förekommo de i Nis-

serdalen, vid Nisservattnet och fångades der årligen.

Genom benägna meddelanden af Herr Nicolai Aall
,

på Nfes Jernvärk ej långt från Arendal, har jag blifvit

underlättad, att Bäfvern fordora varit temligen talrik

derstädes
,
men i sednare liden har han äfven der blif-

vit mera sällsynt. Hr Aall har dock (enligt dess bref

af den 2i Jan. 1844), låtit på Brukets egendomar

fredlysa dessa märkvärdiga djur, och hoppas derigenom
freda dem från att alldeles utrotas *). Det vore önsk-

ligt att tlera Bruksegare och Possessionater i de nord-

liga Irakterne, der Bäfver ännu förekommer, ville på
samma sätt, äfven i Sverige, freda honom från total un-

dergång. Redan äro Bäfverdjuren inskränkta till nå-

gra glesa fläckar, hvilka minskas mer och mer
5
och af

deras ständiga aftagande kunna vi med temlig visshet

*) Herr A\ll har förärat två äldre Bäfrar och en unge
till härvarande Akademis Zoologiska Museum, der de förvaras

uppstoppade.
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slula att de äfven i norden af Skandinavien^ likasom

redan längesedan i dess södra trakter och i Skottland

m. fl. st. snart skola utrotas^ om ej en gräns i tid

sättes för deras Ödeläggande *). Bäfverjagten gifver

ganska betydlig vinst^ och i norra landskapen^ t. ex. i

Jemtland^ skall man numera veta att värdera fångsten

af en Bäfver högre än af den största Björn. I en full-

växt Bäfver, som fångas under tilllagande måne
,

finnas

ända till 30—34 lod bäfvergäll ,
och hvarje lod beta-

las med minst 2 R:dr R:gd. Skinnet af en stor Bäf-

ver betalas med 30 R:dr samma mynt och köttet ätes

af Bäfverskytten. Således går skinn och gäll af en stor

Bäfver till ett värde af 60 R:dr B:co och deröfver^ och

enligt säker kalkyl kan man i medeltal uppskatta vär-

det af hvarje någorlunda för sig kommen Bäfver till

minst öO R:dr B:ko. Då nu en bonde i Lappland el-

ler norra Norrland kan i en enda bäfverkoloni döda

'10— 11 st., och derigenom komnia ät en summa af

7—800 R:dr R:gd^ som i bäfverbygderna utan tvifvel

anses för en ännu större skatt än i mer befolkade trak-

ter, så blir karlen i hast kapitalist, och vinsten uppma-
nar både honom och andra att med ifver efterspana
de dyrbara djuren. Inskränkte man sig att döda en-

dast de Bäfrar, som finnas på egna egor och som äro

fullväxta, så kunde dervid ingen ting billigtvis an-

märkas
5
men ty värr angriper man dem livar de träf-

fas och dödar så väl ungarna som de gamla. Man kan

öfvertyga sig derom genom de Bäfverskinn, som Jem-
tar och andra Norrländningar utbjuda till salu om vin-

trarna i Stockholm
5

de flesta äro af så unga djur att

de alldeles icke haft något gäll^ och att hela. djuret ej

*) Sedan detta skrefs har jag blifvit underrättad, att Nor-

riges Nye Jagtlov bestämmer en plikt af 20 Specier för den

som, under en tid af 10 år från Lagens utfärdande, i Nor-

rige dödar en Bäfver.

27*
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betalas med mer än 2—3 R:dr^ då det, om det fatt

lefva endast ett par tre år, skulle betalts med 50.

Utom det förvända i denna hushållning, betraktad som

enskilt, medför den äfven den allmänna följden att bäf-

verdjuret hos oss hett och hållet utrotas^ ty det sä-

kraste medlet att utrota en djurart är utan tvifvel att

uppsöka och döda dess ungar.

De få Bäfrar, som ännu finnas i bebodda trakter,

lefva ensamma i liålor och gängar, hvilka de gräfva i

bräddarna af floder, sjöar och andra vatten. Endast i

ödsliga , skogbeväxta och vattenrika trakter, der de fin-

nas i mängd och bilda sällskap, kan deras instinkt till

arbete och deras konstdrift riktigt utveckla sig. Här

samla de sig i Juni eller Juli månad vid stranden af en

flod eller insjö för att bygga sina hus. De välja der-

till jemna sumpiga och af löfträd beskuggade ställen,

helst der floden bildar någon bukt eller djupare vik

inåt skogen. På det att vattnet, under långvarig torka,

ej må blifva för lågt vid deras boning, anlägga de

förut en damm (ett dämme) nedanför det ställe, der

de ämna bygga. För detta ändamål hugga de först

löfträd: asp, arre, björk, vide, sälg och rönn, hvilka

de draga till elfven och forsla fill ett ställe, der bräd-

darna äro höga, men botten lös och gyttjefull t. ex.

nedanför vikar der små näs på sidorna framskjuta och

bidraga till bcqvämare uppdänjning. Här lägga de först

de afhuggna träden tvärs före, och sedan uppresa de

andra från bottnen, snett lutande mot nämde t\ärträ. g
Derefter upplaga de från bottnen jord och gyttja, som 1
de lägga ofvanpå, samt derpå åter trädstycken, till dess i

dammen är 4—ö alnar tjock och väl vattentät.

Ett stycke ofvanför dammen, på ett sumpigt och

skuggrikt ställe, bygga de sitt hus, sedan de der utan-

för gräft ganska djupt och om möjligt omdikat hela

kretsen deromkring. Huset ligger på marken vid bräd-

den, stundom med en del ut öfver vattnet. Det lig-
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ger merendels på den södra sidan af elfven, sällan på
den norra, stundom enstaka, stundom finnas flera på ett

ställe. Dessa äro af åtskillig storlek
j ty ibland bo blott

ett eller två par, ibland hela sex par i ett och sam-
ma hus, då hvart par har sina särskilta gångar och

lönngångar*). Huset är vid grunden rundt eller ovalt

och har ända till 30 fot i omkrets eller o—6 alnar i

genomsnitt, och 6 till I O fot i höjd. Grundlaget består

af trästockar, hvilka ligga med ändarna redigt i kors,
der ofvanpå är virket allenast oredigt lagd t. Taket är

hvälfdt och hela huset utvändigt belagdt med gyttja,
torf och jord, allt skiftevis tätt sammangyttradt, och så

slätt och jordlikt ofvanpå tillagadt, att huset föga kan

märkas. — När regn och flod ökar vattnets vanliga

höjd, utsläpper Bäfvern det öfverflödiga ned vid stora

dammen, och då långvarig torka för^ mycket minskat

det vid dess boning, uppdämmer han det så, att det

blir lagom för hans beqvämlighet.
— De flesle hus

hafva dessutom tre våningar eller afsatser, trappvis
öfver hvarandra, och på dessa afsatser har Bäfvern

sina sängar, bäddade med torrt gräs, så att han, efter

vattnets af- och tilltagande, kan tlytta sig till den hö-

gre eller lägre våningen j ty han säges ligga ständigt
med kroppen på det torra och med svansen och bak-
fötterne i vattnet. På hvardera sidan af huset finnas

två ingångar af hvilka den ena går från stranden, den
andra från bottnen af vattnet och ligger så djupt att

den går under isen om vintren **}.

*) Enligt de upplysningar Hr N. Aall meddelat mig bo,
uti hans skogar, i ett och samma hus blott tvä Bäfrar, han-
ne och hona, hvaitill dock också komma ungarna, hvilka äf-

ven som vuxna nägon tid kunna blifva hos de gamla.
**) Enligt Aal går Bäfvern in i huset under vattnet, men

sjelfva huset, eller rättare det ena rummet hvaraf det består
och hvari Bäfrarna ujDpehålla sig, är på landet. Lyan är be-
strödd med flisor, gnagade af grenarna.
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För att bygga sådana stora hus^ beliufves ett helt

Bäfversällskap, livaraf hvarje enskilt Bäfver skall hafva

sina bestämda göromäl. Några fälla träden och afhug-

ga dem, andra forsla bort dem till vattnet och vidare

till den bestämda platsen, andra lägga dem i ordning,

andra gräfva gångar, andra framsläpa jord, stenar och

lera, o. s. v. Om så förhåller sig, kan jag ej af egen
erfarenhet intyga. Somliga påstå att Bäfrarna samlas i

stort antal för att anlägga dammen der de ämna ujip-

föra sina hus, och att de, sedan denna är färdig, skilja

sig familjvis för att hvart par eller kull för sig anläg-

ga sina boningar.

De träd som Bäfvern brukar till byggnadsvirke fäller

han med tillhjelp af de hvassa framtänderna. För att

fälla en asp af ett qvarters diameter, behöfver han ej

raer än en timmes tid. Vid detta arbete står han pä
bakfötterna och begagnar sin styfva svans som ett tre-

dje ben. De korta framfötterne håller han vid sidorna

af munnen och bortplockar dcrmed spånorne så fort

de lossna. Han vänder sig icke rätt emot trädet, utan

ställer sig på sidan och håller hufvudet på sned, samt

drager sig, under arbetet, småningom tillbaka rundt

omkring trädet. Spånorna se ut som om de varit ut-

bilade med en smal skålyxa. Han skall kunna nedhug-

ga aspar af en hel famn i omkrets. JMellan huggen ser

han upp åt trädet, för att ej fälla det på sig sjelf, och

då det faller ned, springer han ett långt stycke der-

ifrån. Derefter afsnider han grenarna så slätt, som om
det skett med yxa, och sedan sönderskär han det till

byggnadsvirke i stycken af vid pass fem qvarters längd, nå-

got längre eller kortare, allt efter tjockleken och möjlighe-

ten att kunna transportera dem. Till denna transport

nyttjar han framfötterna på det sätt, att han tager

trädstycket mellan dem i famnen och dels bär det,

dels skjuter eller drager det framför sig till elfven. På

samma sätt forslar han trädvirket i vattnetj ty för alt
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ro sig fram begagnar han endast bakfötterna. Den mull

och lera, som han behöfver till sina byggnader, upp-

grufver han med de små framfötlerna, föser den sedan

tillsammans, fattar om den med frambenen
,

häller huf-

vudet ofvanpå och skiifvar eller bär den således fram-

för sig dit han vill. Ar något träd honom i vägen,
så hugger han bort det och g(ir vägen ren, hvilken

blir mer och mer slät genom den myckna mullen, som

spilles under det han skufvär framfor sig hvar fora.

Alla dess arbeten förrättar Bäfvern om sommar-

nätterna i svalkan. Om dagen hvilar han i sitt hus på
det förr omtalta, af gräs bäddade lägret vid vattenbry-
net. Endast på mycket atlägsna ställen, der han stän-

digt får vara i ro, är han äfven framme om dagarne,

isynnerhet då de äro mulna och regniga.

Till fördomarna hörer att Bäfvern skulle bruka sin

hona som släda för att transportera byggnadsvirke, och

af samma halt är äfven den uppgiften, att han vid upp-

byggandet af sitt hus nyttjar svansen som murslef.

iMer än en Zoolog har yttrat den tankan, att blott

den Nordamerikanska Bäfvern lefde talrikt sammans och

byggde hus, och att den Europeiska lefde ensam och

byggde icke. Detta är, som man finner, ogrundadt, och

lärer komma deraf af de få Bäfrar som finnas i Elben,

Weser, Rehn och Rhone ej kunna utgöra kolonier, just

derföre att de äro för få.

Bäfvern är af naturen ämnad att vistas både i

vattnet och på landet. Dess korta ben, dess simmliin-

nor mellan bakfötternas tår och dess platta svans
,

vi-

sa att han är ett vattendjur och närmar honom något
till de Skälartade Däggdjuren. På landet kommer han
med sina korta ben icke rätt fort, men likväl kan han
der flytta sig mycket vigare än Skälarne. I vattnet är

han litlig och qvick, och simmar med sådan snabbhet,
att man knappt kan följa honom med en båt. Antin-

gen han simmar ofvan på vattnet, eller under dess
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yta, rör han sällan fran^futterne, ulan haller dem lätt

under hakan, att de ej skola hindra hans fart. Med
bakfötterna förrättar han således hela rodden, och svan-

sen tjenar som styre, hvarmed han rigtar kosan hvart

han vill. Ofta slår han dermed ganska starkt mot

marken eller vattnet. Dess horisonlelt-platta läge gÖr
att han efter behag kan i en hast styra åt bottnen

eller ytan. Då Bäfvern hvilar, ligger han antingen på

ryggen eller magen j
men sällan pä sidan, som andra

Däggdjur.
— Dess läte liknar nästan grisens j

men

genom näsborrarne ger han ett ljud från sig, som har

likhet med hjerpens j
dock lägre och utan sänkning.

—
Jemför vidare Gissler och Hollstén p. a. st.

Födoämnen: Dessa äro bark af asp, björk, sälg

och vide
j
men af al, rönn och hägg äter han icke. Vid

fjällen, der större löfskog ej finnes, förtär han gräs och

smått vide. — Om hösten kort förr än det börjar fry-

sa, samlar han sig ett vinterförråd som består i gröna

grenar af asp och sälg. Detta lägger han helt djupt
ned i vattnet framför sitt hus, på det att isen ej skall

göra honom något hinder att komma åt det. Om vin-

tren upptager han det efter hand ur vattnet, bär det

in i huset och afgnager barken, hvarefter han lägger

käpparne dels på dammen, dels på huset. När det

lider åt våren, eller då blidt väder inträflar i Februari

och Mars, och det samlade förrådet ej är tillräckligt,

går han stundom en half, stundom -en hel fjerdedels

mil till skogs, der han finner grön asp, som han hug-

ger och bergar hem. Då han vid denna tiden nödgas
vara ute, gör han sig, om möjligt, lönnvägar under

snön, på det ingen skall märka hvar han går och vi-

stas. — Man har äfven påstått att Bäfvern förtär fisk,

kräftor och dylikt, men detta är alldeles oriktigt. Dä

Bäfvern äter, sitter han på bakbenen, likasom Ekorren

och bringar födan till munnen med frarnbencn.
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Fortplantning : Bäfvern lefver i engifte. Parnings-
tiden skall inträfia om vinlren *) ,

och honan ynglar i

Mars månad 21
—3 ungar, på den förr omtalta gräsbäd-

den in i huset. Efter fyra veckor bär modren redan

grenar till dem, och efter sex veckor följa de henne ul.

Om ock ungarna ganska tidigt tagas ur boet och

uppfödas, lemna de likväl aldrig sitt vilda och rädda

lynne eller blifva tama, och oaktadt den undransvärda

konstdrif, som denna djurart, åt sig sjelf lemnad visar,

är den i tama tillståndet envis, argsint och oläraktig,
och kan alldeles icke inöfvas till något. Han är nästan

liksom biet och andra lägre djurarter, hvilkas konstdrift

vi beundra, helt och hållet bunden vid instinkten och

alldeles oskicklig att genom uppfostran förädlas. Han

ärderföre, i psychiskt afseende, vida underlägsen hun-

den, hästen o. s. v.

Jagt och Fångst: Bäfvern fångas på flera sätt.

Man gör Bäfvernät af starkt gam, tjockt som en skrif-

penna, med så grofva maskor, att de kunna trädas Öf-

ver ett hundhufvud. Ett sådant nät göres ända till 20
alnar långt och 3—4 alnar bredt. Det utsattes tvärs

öfver en elf eller bäckmynning, der Bäfrar pläga gå
om natten. Det händer då, att en eller flera deri in-

veckla sig och fångas.
— Vid Midsommarstiden, då

minsta vattnet är, utsätter man bäfvernäten framför de

hål eller tvärgångar, som synas på bottnen vid elfstran-

den, isynnerhet framför bäfverhuset. Derjemte bör en

karl, med ett hulladt spjut, stå i beredskap och gifva

akt på Bäfverns ankomst,, och så snart han märker

grummel framkomma ur mynningen till utgången frän

huset, är karlen säker, att Bäfvern i ögonblicket följer,

då han hugger till med spjutet. De Bäfrar som ej gå
i nätet kunna således fångas med spjut.

— Sedan nä-

*) GissLER uppger p. a. st. att Bäfvern parar sig kring
Bartholomaäi dag ,

hvilket inotsLi'ider alla de uppgifter jag der-

om erhållit.
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len äro varsamt nedsatta, och vakten utställd, släppas
Taxhundar eller Stöfvare in i Bäfverns hus eller lönn-

gångar, för att utdrifv^i honom. En del Bäfrar kunna

ej af Hundarne utjagas eller utdragas 5
dessa måste iit-

gräfvas eller rökas ut ur sina lönnhål.

Der man märker nötta stigar efter Bäfvern, t. ex.

der han framsläpar sitt virke^ är bäst att gillra honom
med fällstockar.

Äfven fångar man Bäfver i en Holk (tene, mjär-

daj af 2-i- alnars längd och -I alns bredd på hvar si-

da i fyrkant, nästan lik den som är beskrifvensid. 189.

Vid jerngallret bindes in i Holken en knippa af gröna

aspkäppar. Denna holk nedsänkes i vattnet nära Bäf-

verns hus. Då Bäfvern krupit in i holken, och fäll-

dörren tillstängt öppningen bakom honom, så qväfves
han snart i vattnet, innan han hinner att sönderbita

sitt fängelse. Men om holken ligger länge innan den

vitjas, påstår man, att andra Bäfrar komma dit och

skära den sönder, för att rädda kamraten.

Afven händer att man får Bäfver i kilen, då not

dragés. Oftare fås han i ålkistor samt med ljuster, då

man om natten ljustrar vid bloss.

Ni/tfa och skada: Köttet ätes och skall vara läc-

kert
j

skinnen nyttjas till kragar och bräm. Ett stort

och vackert bäfverskinn kostar 20 R:dr B:ko, Både

nyskjutna och äfven nyttjade bäfverskinn köpas af hatt-

makare, som använda den fina ullen till de såkallade

kastorhattarne. Men Bäfvern har sitt största värde af

Bäfvergällen (castoreum) och Bäfveroljan. I en stor

Bäfver går viglen af gällpungarna till ett skålpund och

deröfver^ i en medelmåttig till 15—20 lod. Hvarje
lod Norrländsk Bäfvergäll betalas med 2 R:dr R:gd och

deröfverj och Norrländningarna sjelfva, som för sig och

sin boskap använda mycket deraf, påstå att den är

vida kraftigare än den Amerikanska, som vanligen fås

på Apothcken. Afven oljan, som användes till utvärtes
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bruk mot torrverk o. d.
,
likasom oljan (lefvern) af fi-

sken Cliimaira monstrosa i vestra skärgärden, betalas

lika dyrt som gällen.

Bäfvern gör icke obetydlig skada derigenom att

han Ödelägger löfskog, der han först uppslår sina bo-

pålar. Han afskär isynnerhet björk och asp, hvilkas

bark, synnerligast den sistnänides, han furlär och brukar

derefter grenarna att dermed uppföra sina hus (Aall).

Anmärkn.: Anna känner man icke hvartill det starkt luktan-

de ämne, som kallas Bäfvergäll egentligen gagnar djuret,
eller till livad ändamål det afsöndras. Att det likväl stär

i sammanhang med generationsprocessen, kan man slu-

ta dei'af, att enligt de upplysningar jag inhemtat, gällen
är ymnigast om vintren vid Bäfverns parningstid; om
sommaren äro "kryddorna" usla. — En annan märkvär-

dighet, som ej bör lemnas obemärkt, är att qvantiteten
af Bäfvergällen af- och tilltager med månans af- och

tilltagande. Detta faktum är bekräftadt i Sverige, Nor-

rige, Ryssland och Siberien, och kan icke bestridas; det

är kändt af hvarje Bäfverjägare. Detta månans intlytan-
de pä jordens organismer, och hvarpå Pathologien lem-

nar åtskilliga andra bevis, är i hög grad märkvärdigt och

bevisar det som de gamle redan anade, men hvaraf de

drogo oriktiga slutsatser, att jordens organiska alster

stå under inflytelsen af Kosmiska förhållanden.

4:de Familjen: Harar (Leporina). Sid. 330.

Harslägtet (Lepus Im.)
Öronen länga , ungefär af hufoudets längd.

Svansen kort, uppåt krumböjd.
Bakbenen mycket längre (1^ eller nära 2 gånger läng-

rej än frambenen.
T.årna: fummen pä framfofen sä kort, att kan slutar

vid midten af den följande tåns handlofsben , så-

ledes rörer han icke marken vid gåendet. Föt-

terna inunder tätt beklädda med hår.

HuFvuDET kullrigt, pä sidorna hoptryckt; öfverläppen
med en skåra upp mellan näsborrarna.
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Hararna skiljas vid första Ögonkastet från alla an-

dra Gnagare genom sina långa Öron och korta uppåt-

böjda svans, äfven som derigenom att bakbenen äro

mycket längre än frambenen och alla fotsulorna starkt

ludna. De äro nattliga djur, som hvila om dagen och

äro i rörelse om natten för att söka föda, hvilken ute-

slutande består af bark, löf, blad och andra mindre

saftfulla växtämnen. — Som de äro i saknad af nyc-

kelben, kunna de ej klättra, utan vistas ständigt pä

marken, der de bebo så väl slätter som skogstrakter.

Hararna kunna delas i egentliga Harar, som hafva

Öronen i spetsen svarta, och hvilka framlagda äro lika

med eller längre än nosen, och Kaniner, som hafva

öronen enfärgade och kortare än nosen.

De egentliga Hararna, som förekomma i Europa,
kunna indelas i två grupper:

i) Föränderliga Harar
Svansen mycket kort och helt hvit

5
fållen om som-

maren mörkt gråbrun, om vintren hvit eller blekgrå.

Hit hörer Lepiis timidus Lin. Faun. Sv. p. 9. n.

2o. Syst. Nat. \. p. 77. — Lepus variabilis Pall.

Glir. p. 1. Zoograph. 1. p. 145.

Utom de Skandinaviska formerna höra äfven hit de

Föränderliga Harar, som förekomma på Alperna i

Schweitz, på bergen i Skottland och i andra höga bergs-
trakter. På Grönland förekommer en Hare [Lepus gla-

cialisj som hörer till samma grupp och som om som-
maren är hvilgrå, om vintren snöhvit.

2) Oföränderliga Harar.

Svansen mindre kort, långs öfra sidan svart
j

fallen

lika färgad vinter och sommar.

Hit hörer: Lepus timidus Keyserl. et Blås. —
Lepus eiiropceus Pall. Glir. p. 30.

Våra Skandinaviska Harar höra till förra gruppen.
De förete två bestämda olikheter, icke blott till fär-

gen, utan äfven lill formen, storleken, och som man
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påstår, äfven till lefnadssättet. De äro mer än blott va-

rieteter
j jag ser mig föranlåten att tills vidare anse och

uppföra dem som skilda arter. Dessa äro:

mColiare eller Sydliare (Lepus canescens Nilss. *)

Artm. Öronen i hela spetsen kring 6 linier bredt och

längs större delen af bakre kanten svarta; fallen

mot bottnen askeblå; färgen om sommaren ofvan
och pä sidorna gulaktigt gråbrun, om vintren blä-

grä. Svansen mycket kort, yfvig och helt hvit.

Öronen framlagda räcka (vanligeti) blott till eller

föga framom nässpetsen.

Synonym i: Mohäre [Lep. bor.sylvaticus) NiLSS. Illum. Fig.

till Skand. Fauna. 6 H. pl. 22. — G. U. Ekström Jä-

gare-Förbundets Tidskrift f. 1834. sid. 980. med planch,

(i vinterdrägt).
— Lepus canescejis Nilss. Vet. Akad,

Öfvers. 1844 sid. 133. — Su.ndewall d. s. st. sid. 134.

— K:s Mohare, Skogshare, Skånsk Hare, Hedning (af

Hed.)

Beskrifning: Längden hos den fullväxta är nära

21 fot från nosspetsen till svansroten. Svansen (utan hår)

1 t. 6 1. till 2 tum. Hufvudet 4 t. 2 lin, 5
Öronen un-

gefär af samma längd 5
framljenen från armbågleden 8 t.

4 lin.; från handlofsleden kr. 3 t. 4 lin., bakbenen

från hasleden 12 t. 4
lin.,

fr. häl-leden 6 t. 4. lin.

En annan som förl. år mättes
,
visade följ. dimen-

sioner: Längd. 1 f. 1 1 t. 2 lin. Hufvudet nära 5 t.

Öronen 5
t., lagda framåt räckte de 6 lin. framom nos-

spetsen (ovanligt!) j
fr. frambrädden af nosspetsen 2 t.

5 1.
j

fr. bakbrädd, af ögat till nacken 4 t. 7 lin.
j Ögat

5 lin. Svans, utan hår 1 t. 5 lin.
5

bakben, fr. knä-

vecket 12 t. ,4 lin., fr. hälen 6 t. 6 lin., framben. fr.

armbågen 8 t. 2 lin.

*) Hr Prosten Ekström fastade först min uppmärk-
samhet pä skiljaktigheten mellan denna och följande art (Se
Illumin. Fig. 7:dc Häftet). Sedermera har äfven Profess. G. J.

SuiNDEWALL bekräftat den. (Vet. Al<ad. Öfversigt 1844. s. 133).
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HufvLidet ofvan kullrigt, på sidorna hoptryckt med

trubbig och kuUrig nos
j på sidorna af nosen sit(a mån-

ga liingre och kortare morrhär, rigtade uppåt och ned-

åt, dels svarta, dels helt hvita eller också hvita och

vid roten svarta. De längsta racka till örats fäste
j

fem mindre stå öfver hvardera Ögat. Munnen temligen

liten och läpparna invändigt, isynnerhet i munvikarna,
beväxta med korta hår. Näsan mycket rörlig och hår-

beväxt, med smala näsborrar och en fåra från deras

skiljevägg genom öfverläppen, hvari framtänderna synas.

Ögonen, som ligga något närmare öronen än nässpet-

sen, äro temligen stora, framstående, gulbruna med
svarta radial-linier. Ögonlocken i kanten svarta hafva

blott korta ögonhår. Öronen atlångt ovala, i ändan

något afrundade och med främre kanten inviken inåt

öratj de äro så stälda att då de läggas framåt, räcka

de med spetsen något framom näsan, halsen kort
5 krop-

pen långsträckt 5
frambenen tunna, men fötterna något

tjockare 5
bakbenen längre med mycket tjocka fötter,

som ända från hälen äro undertill beväxta med yfviga,

iillika dock något sträfva hår. Svansen utgör egentligen

blott en hvit yfvig hårtofs och bäres uppåt krumböjd.
Hela fallen är tät, mycket n)juk och fin och dess hår

något längre på kroppens undre delar och bakpå låren.

Den består af 3 slags hår: 1 ) de egentliga håren, 2} bot-

tenullen och 3) några glesa här, längre än de andre.

Färgen: Under alla årstider äro Öronspetsarna till

omkring G liniers bredd svarta, hvilken färg nedgår i

frambrädden till omkring 1 t. 2—4
lin.,

i bakbrädden

nedlöper den smalt ännu längre och stundom nästan

ända till roten. Alla undra kroppsdelar: bröstet, ma-

gen och benen invändigt, rent hvita med skarpa färg-

gränser om sommaren^ svansen hvit och ullik, men Öfver

dess rot finnes merendels en obetydlig skuggning af

svartaktig färg, som med en ännu otydligare schatte-

ring sträcker sig åt sidorna på bakre delen af låren.
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Sommardrägten: Hufviidet gråbrunt. Öronen fram-

till gråbruna, baktill ljusgrå. Kroppen ofvan och pä
sidorna brungrå med brungula stickelhår. UndersÖkes

fallen nogare, så befinnes de längre håren vara svart-

bruna, ^ under spetsarna, ungefär en linea långt, grå-

gula. De kortare ullika håren mycket tättsittande, från

roten till midten ljust blågrå (cani), i öfra hälften brunak-

tigt gråj deremellan finnas glest strödda långa svarta hår.

Vinte) drägten: Öronen långs framsidan gråbruna,

långs baksidan hvitaktiga 5
näsan och pannan rostbruna

5
en

liten brun fläck öfver hvardera ögat och under denna en liten

rostguL Frambenen långs utsidan, samt fötterna ofvan, rost-

bruna
5
bakfötterna livi

ta,
mellan tårna rostbruna. Ryggen,

sidorna och skenklarna utvändigt blekt blågrå med läng-

re inströdda svarta hår
5 boltenfärgen askeblå.

Unge i Augusti månad: Ofvan gråbrun med gul-

aktiga stickelhår. Kring ögonen en ljusare gulgrå fläck.

Morrhåren svarta. Öronen mer grå än ryggen, samt i

spetsen svarta. Hakan, bröstet och magen hvitblackaj
svansen under hvit, ofvan askegrå med gulaktiga hår-

spetsar. Benen gulbruna, låren på insidan hvitaktiga.

Färgombyte: Redan i medlet af Oktober månad

börjar Haren här i Skåne att ändra sin bruna färg i

grå ,
och i November eller December har han 'iklädt

sig den blågrå vinterpelsen. Färgförändringen sker först

på kroppens undre delar, och den grå eller hvitgrå färgen

uppstiger nerifrån småningom åt sidorna. Af de öfra

delarne äro Öronen (med undantag af de svarta spet-

sarne), de som först blifva hvitaktiga 5
men hufvudet

och öfra delen långs åt ryggen, blifva det sist. Att

färgvexlingen går lika snart för sig, om Haren är in-

stängd i en mer tempererad luft, som ute på fria fäl-

tet, kan jag af egen erfarenhet bevittna. — I Mars

månad atlägges småningom den grå vinterpelsen och

i April har Haren redan åter sin sommarfärg.
Skelettet: Skallen hoptryckt, starkt bågböjd, så att
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hjernskalen bildar en trubbig vinkel med ansigtetj den
förra kullrig, det scdnare rätt

5 pannan något konkav
^

näsan trindad, bred. Kindernas ben, äfven som tinnin-

garnas framom bulla ossea, tunna, cribrerade. Process,

postorbitales breda trekantiga. I de stora orbitae upp-
står en rad stora knölar öfver kindtandrötterna. Kind-

bagen rät, på långs urgröpt^ gomhälen utomordentligt

stora, bakåt bredare afrundade, framtill smala spetsiga.

Öppningen bakom palatum är bredare än foram. inci-

siv. Bullse oss. flaskformiga ,
halsen tjock cylindrisk

med stor öppning. Os pterygoideum bakåt starkt kon-

kaveradt. IVackhålet mer högt än brcdt. Underkäkens

hvardera gren framåt smal halflrind. Process, condyk

bred, ledknappen framtill rund
,
bakåt spetsig lång. Pro-

cess, coronoid. blott en liten flik med en ränna långs
benets framsida^ vinkeln afrundad bred. Tänderna^ se

sid. 330. — Öfriga Skelettet: Skulderbladet solfjäder-

formigt med främre öfre vinkeln afrundad, framljrädden

rät, bakbr. litet konk.
,

Öfra bågböjd j spina som små-

ningom uppstiger och är bakåt lutad går närmare främ-

re än bakre brädden. Acromion nedgående, ytterst spen-

slig ,
med en i vinkel bakåt gående lång trubbig spets.

Cavitas glenoid. oval med två vikar. Process, corac.

inåt böjd trubbig. Os humeri långt (nästan som anti-

brachium) rakt trindt. Nedre artikulationsytan med 3

ingröpningar, begränsade af 4 kanter. Ett större hål

genom benet der ofvan, genom fossa anchonsea. Ulna

och rad. långa hopväxta något böjda^ radii öfra led-

yta med en vertikal fåra och en horisont, ingröpningj
olecranon tjock hoptryckt.

Bäcknet: Ossa ilium något breda, på långs utvän-

digt konvexa, inåt konkava
j angulus ischiaticus tjock, med

tre processer: \ utåt (längst) \ framåt och \ bakåt.

Ossa pubis bilda en båge 5 apertura anterior äggformigj
foram. obturat. ovalt. Symphys. lång, platt-konvex,

längre än forgm. obtur. Os femoris \imgi, föga kortare
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än tibia, trindt; något böjdtj troch. major snedt utåt

platt, högre än caput, hvars hals är nästan horis. som
hos Rumin. Baktill synes Öfra sidodelen platt bred,
med en kant utåt och en inåt samt en stor långsgå-
ende grop i midten. Grus: Tibia upptill 3:kantig^
nedåt trind^ Fibula en liten tunn benstilett som växer

fast vid tibia Öfver dess midt och sammansmälter der-

med till ett enda ^ben. Tntncus: Atlas: Flyglarna sne-

da, vid roten smalare, med ett hål i bakbrädden och

ett framom- frambrädden. Epistrophwiis : tappen trind,

process, spinos. låg och lång 5
de andra halsvertebrer-

nas ytterst låga 5 Ryggens process, spinos. höga tunna
5

de 3—4 bakerste något bredare hoptryckta. Costae

12 par teml. raka (föga bågböjda). Slernum bestå-

ende af 5 ben
,

de 3 bakersta platta, något breda
j

det främsta (manubriam) starkt hoptryckt till en tunn

knöl äfven framtill. Vertebrae lumbares 7, med långa,
i ändan utvidgade (och de främsta tvåklufna) proces-
sus transversi. Process, spinosi hoptryckta, framåt rig-

lade, knappt högre än de trubbiga uppstående process,

obliqu. anteriores. Vert. sacral. 3j caudales 14 (och
en högst liten spets).

Vistelseort och lefnadssätt : Mohären är den all-

männa, och om sommaren den enda arten i Skåne, samt

på Ön Hven i Sundet. Dessutom förekommer han i

hela Göla Rike, der han på de flesta ställen, så vidt jag
hittills kunnat utröna, är allmännare än följande art.

Uppåt Svea Rike deremot synes förhållandet småningom
ändra sig. Kring Stockholm skall, efter Jägares upp-
gift, blott hvar ö:te eller hvar 6:te utgöras af denna
art. Längre åt norr blir han än mera sällsynt, men
träffas dock i Norrland och i Dalarna samt någon gång
ända upp till Storsjön i Jemtland, hvarifrån Professor

SuNDEWÄLL erhållit ett exemplar. (Vetensk. Akad:s Öf-

vers. 134).

Dess egentliga stamhåll är dock, som nämdes,
Skandin:s Däggdjur. 28
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Skäne, der han förekommer sommar och vinter på
slättmarker och i skogar, på flygsandshedar och på de

bördigaste fält. Utom sydligare delen af Sverige före-

kommer han äfven på ett eller annat ställe i Danmark
j

jag har i Köpenhamn sett exemplar som sades vara

skjutna i Danmark *}. Sydligare träffas han väl icke.

Haren är af naturen rädd, och det minsta buller

kan skrämma honom ur sitt läger. Hans rädsla har

blifvit ordspråk: rädd som en Hare. Ja, man på-
står till och med att han, af pur rädsla, har Ögonen

Öppna, äfven då han sofver. — Haren finnes så väl i

stora och täta skogar, som på kala fält och bland ste-

nar, tufvor och buskar. Likväl ändrar han, i aHmän-

het sagdt, sin vistelseort efter årstiderne. Om som-

maren, så snart säden blifvit nog hög för att dölja ho-

nom, och så länge den står på roten, har han isyn-

nerhet sitt tillhåll i den. När säden afhugges begifver

han sig till ängarna, der tufvor, stenar eller småbuskar

finnas, bland hvilka han kan dölja sig, eller också läg-

ger han sig på de. sommardrifna åkrarne (Skreningar

i Skåne). Äfven går han då åt skogarne och lägger

sig isynnerhet i skogslaggarne vid någon slätt. Också

träffas han inne i tjocka skogen, ända till dess djup

snö faller
5 ty derefter går han sällan in i skogarne.

Sådant är förhållandet åtminstone i Skåne. Äfven

i Norrige, der dock, så vidt jag vet, endast följande

art förekommer, såg jag Harar oftare bland björk-, vide-

och enbuskarne på sidan af fjällen, samt bland stenar-

ne ända upp på deras kala toppar, än inne i de stora

och täta skogarne.

*) Vv^n ön Hven, der han förr fans i stor mängd, gick

han ofta öfver pä isen till Skåne; det ar troligt att han äf-

ven, då Sundet ligger, g(ir till Seland. Den egentliga Seländ-

ska Haren, som tillhör sednare gruppen, har aldrig förmärkts

gä öfver isen till Skåne.
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Hela dagen ligger han stilla^ om han icke blir upp-
skrämd. I skymningen går han upp och hela natten är

han i rörelse för att söka sin föda. — Då löptiden

varar
; lägger han sig senare, går tidigare upp, och

hvilar endast 2—3 timmar midt på dagen.
— Till hvi-

loställe för dagen, gräfver han merendels åt sig_ en

håla, på sädesfältet i en fåra, på ängen vid en sten

eller under en buske. Denna håla är aflångt oval, af

samma längd som han
sjelf,

och så djup att blott det

öfversta af ryggen synes.

Om sommarn ligger han vanligtvis med hufvudet

vändt åt norr
5
om vintren, då han gräfver denna håla

under snön, är utloppet vändt åt söder mot solen
5 ty

han är om sommaren likaså Ömtålig for den starka sol-

hettan, som om vintren for en skarp nordanvind. In-

nan han lägger sig till hvila, brukar han följande fÖr-

sigtighetsmått, för att ej upptäckas af Hundar eller an-

dra fiender: på något afstånd frän det ställe der han

ämnar lägga sig, går han rakt fram om, och förbi detj

vänder derpå om och går tillbaka på samma vag^ der-

efter gör han några långa afsprång bort till lägerstäl-

let. — Då han förföljes af Stöfvare brukar han äfven,

om han får tid, samma list för att förvilla dem. Han

går nemligen tillbaka på sina spår ett stycke väg, gör

derifrån några långa afsprång och kastar sig ned bland

säd eller gräs för att dölja sig. Då Hundarne, som

följa spåren rakt fram, äro förbi honom, beger han sig

åter åstad, och merendels åt det samma håll, hvarifrån

han kommit. Finnes någon väg i grannskapet, så vet

han äfven att uppsöka och följa den, hvarigenom det

blir svårt för hundarne att, bland de många spår der

finnas, upptäcka dem, i hvilka Haren gått. Denna slags

list undantagen, är Haren ett ganska enfaldigt djur,

som icke har andra försvarsvapen än sina ben. Dess

syn är slöj
men dess hörsel och lukt äro- fina.

Mellan könen är ingen, på afstånd märkbar, skil-

28*
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nadj ehiira honan i allmänhet är större än hannen.

Men enligt en erfaren Jägares försäkran kan man lätt

skilja mellan hanharen och honharen, då de drifvas af

stöfvare. Hanharen bär då alltid öronen framåt rigla-

de
5
hos honan äro de bakåt rigtade, liggande tillbaka

åt nacken.

Det är likväl endast då Haren drifves af stöfvare,

ej då han iippskrämmes af Jägaren, som denna skilnad

är rätt märkbar och tillförlitlig, DeL är för Jägaren ej

likgiltigt alt känna den
5 ty hanharen är skadlig för yng-

Jet, derigenom att han ihjälbiter ungarna och kan der-

före, helst när parningstiden är slutad, gerna skjutas j

honorna deremot böra sparas.

Om man tager ungarne medan de äro små och

uppföder dem, blifva de temligen tama, men måste då

ständigt vara hos menniskor, hvilket dock är obehag-

ligt i anseende till den osnygghet och stank hvarmed

de omgifva sig. Också förlora de aldrig helt och hål-

let sin naturliga skygghet. Tama äro de lustiga och

roa sin egare genom flera slags löjliga upptåg. Bland

dessa är det eget för dem att de, som man säger,

slå pä trumma. Detta består i ett vexelvis stampan-
de med frambenen, så hastigt, att man ej med ögat

kan följa deras vibrerande rörelser.

Födoämnen: Haren lefver af flera slags växter t.

ex. säd, isynnerhet hafre, samt kål, saftiga växter, röt-

ter, gräs och hö. Om. vintren, då snö betäcker jord-

ytan, afgnagar han barken på unga träd och på qvi-
starna af de trädtoppar som ligga fällda. Isynnerhet

tycker han om bark af asp, sälg, pil o. s. v. och han

afskalar derföre grenarna af dessa trädslag. Äfven för-

tär han, under vintren, trädknoppar och qvistar af björk

m. m.
,

han gräfver sig genom snön ned till kålen i

trädgårdarne, eller till den gröna vinterrågen på åkrar-

na, och gör derigenom ofta betydlig skada.

Fortplantning: Hararne föda (åtminstone i Skåne)
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Ire kallar om året. De para sig C^amla) redan i med-
let af Februari, då blid väderlek inträffar. Man ser

då stundom 4—6 hannar C^amlare) följa en hona.

Dessa slåss med fi-amtassarna och bitas ofta om hen-

ne, och den som vinner seger, får merendels ensam

para sig med henne, men man har ej märkt att han

sedan följer henne under dess drägtighet. Efter 30—
31 dagar föder (sätferj honan, vanligen 3-3 ungar *).

Modren skall åter para sig redan 6:te dagen efter att

hafva födt^ men hon daggar likväl sina ungar i 20 dagar,
hvarefter hon Öfverger dem, och de måste då sjelfva

söka sin föda. — Det första sättet (kullen) framkom-
mer i Mars**) eller April 5

det andra i Juni (kring

JMidsorijmar), och det tredje i Augusti. Man påstår att

större delen af första kullen omkommer af köld, den

tredje af mygg och andra insekter
j
endast af den andre

skola alla bli vid lif.

Anmärkn.: Som bekant är, har man varit af olika mening i

ft'ågan om superfcelation hos Haren (ny befruktning hos

en Hona som redan är dräglig). Af egen erfarenhet kan

jag ej bevittna att den eger rum; men en trovärdig Jä-

gare, på hvars uppgifter jag ej kan tvifla
,
har försäkrat

mig, att han en gäng skjutit en drägtig Har-hona och

funnit vid öppnandet, 5 fullvuxna ungar i den ena säc-

ken af Ii[modren***)^ och dessutom 4 i den andra,
hvilka voro små

, nästan som yttersta leden af en tum-
me. — En annan af mina bekanta skjöt för några år se-

dan, den 7:de December, en harhona med 4 ungar uti

sig, af hvilka de tvä voro små och ännu nakna, de två

större och håriga.

Jagt och fångst f) .• Den egentliga Harjagten börjas

*) Man har någon gång funnit ända till 7 ungar i en
Har-hona.

**) De ungar som då födas, kallas af Jägare Marsingar.
***) Hos Haren, liksom hos alla Gnagare, är lifmodren 2-

delad och bildar tvä säckai\

t) En utförlig Artikel i detta ämne finnes införd i Tid-
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i slutet af Augusti och varar in i Februari. Hos oss

öfvas följande slags Harjagt:

1) Stöfvare-jagt. Denna brukas endast i skogs-
trakter eller der buskar och snår finnas, och tillgår på

följande sätt: Om morgonen tidigt, medan dagg ligger

på gräset, går Jägaren åt skogen eller till någon busk-

trakt, der han förmodar att harar finnas. Här släpper
han sina stöfvare (sid. 237), som genomsöka trakten.

Finna de något harspår, så följa de det, merendels ti-

gande eller ock sakta gläfsande, med näsan ständigt vid

marken, tills de märka att Haren är uppskrämd. Då

ge de skall och förfölja honom på spåret skällande. —
Så snart Jägaren hör skallet och hvartåt det går, stäl-

ler han sig i håll på en plats, der han förmodar att

Haren kommer fram. Detta sker merendels vid någon

uthuggning i skogen, vid någon väg, grind, gångstig e.

d. Haren bugfar mer än Räfven^ härigenom kan Jäga-
ren af skallet sluta, om det är Hare eller Räf, som
hundarne fått upp *).

Haren brukar ofta den förr omtalta
list, för att

förvilla hundarne
5

och han går sällan långt från det

ställe,
der de fått upp honom. Likväl är detta något

olika efter olika årstider. Efter Julen, då det lider åt

parningstiden, gå de gamla Han-hararne (Ramiarne)

längre än eljest. De komma dock omsider tillbaka och

fällas af Jägarens skott. Ibland taga Stöfvarne dem.

2) Hets-jagt. Denna brukas endast på slättbyg-

den, isynnerhet på Skånska slätten, efter inbergningen,
och tillgår på följande sätt : Jagarena stig^

till häst, och

åtföljda af en eller flera Vindthwidar (sid. 23ö), rida

de ut öfver fälten, på sädana ställen der Harar, vid

skrift för Jägare m. m. sid. 977 af G. U. Ekström, der alla

brukliga jagl- och fångningsniethoder äro beskrifna.

*) Likväl buktar äfven ungräf; och gammal hanhare buk-
tar mindre un de unga.
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denna årstid^ pläga uppehålla sig; t. ex. på åkrar som
hlifvit sommardrifna, på tufviga ängar o. s. v. For att

uppsöka Haren begagnas merendels Rappliönshund; ty
Yindthunden kan ej uppvädra honom

^
men så snart

Yindthunden blir Haren varse
^ förföljer han honom med

den snabbhet; som är denna hundrace egen. Då Ha-
ren märker att hunden är tätt efter honom^ kastar han

sig ej sällan och låter Yindthunden, som ej så hastigt
kan hejda sig i loppet , s])ringa Ofver honom

j
men han

blir då merendels alltid gripen af den näst efterföljan-
de Hunden.

3) Spär-jagt, brukas om vintren då snö
fallit,

både på slättbyggden och i skogstrakter. Jägaren ta-

ger då en Stöfvare med sig i koppel och beger sig ut

för att^ uppsöka Harspår. Detta följer han till dess han
ser att Haren gått tillbaka på samma spår och deri-

från gjort afsprång åt sidan. Han vet då att Haren

lagt sig; icke långt derifrån. Han lemnar derföre spå-
ret för att ringa [cänga, hohnaj honom. Han går neml.

utomkring det ställe; der han förmodar alt Haren lig-

ger; och om han icke finner något spår; som går ut

derifrån; så är han säker att Haren finnes inom ringen.
Han gör denna allt trängre; tills han upptäcker Haren,
och skjuter honom antingen på sätet (på sitt läger)
eller då han springer upp. Hunden har han med sig
för att springa upp Haren; om denna af skottet endast
blir lätt sårad

j
äfven för att följa honom; om han ej

sitter härdt [tror].
— På spårjagt är Haren olika svår

att komma åt på olika årstider och på olika stunder
af dagen. Yid middagstiden sitter han härdare; mot
aftonen och om sommaren är han flyktigare.

— Redan
från medlet af Januari och under hela parningstiden
reser han sig på längre afstånd från Jägaren j

äfven i

mycket stark köld är han räddare än då det är mildt.

I^ytta och skada: Harens kött, som till färgen
är mörkare än Kaninens, stekes och användes ofver allt
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som en sund och smaklig föda. Bäst äro låren och

bakdelen^ och en del af ryggen. Isynnerhet anses ung-
harar för särdeles läckra. — Vinterfällarna användas

stundom. I Ilyssland färgas de svarta och nyttjas som

pelsverk. Hären kunna användas till hattar^ vantar,

strumpor o. d. — Haren gör betydlig skada, isynner-

het om vintren, på unga träd i trädgårdar och plan-

teringar, på vintersäd, kål m. m. Man skyddar unga
fruktträd mot Harar på det sätt, att man besmörjer

stammen med fett, isynnerhet med svinfläsk. Apple-
och päronträd, på detta sätt preserverade, visa ej tec-

ken till angrep, oaktadt en mängd harspår synas i snön

tätt vid dem.

FjäUliare eller mordliare (Lepus borealis Nilss.)

Artm. Öronen blott i spetsen, kring 3 linier bredt ,

svarta; fallen i bottnen hvit eller hvitaktig ; färgen
om sommaren ofvan och pä sidorna gräbrun, om
vintren rent kvit. Svansen kort yfvig och helt

hvit. Öronen framlagda räcka ^ eller i tum fram-
om nässpets en.

Synonymi: Lepus tiinidus Lin. Faun. Sv. p. 9. n. 25. "hye-

mesemperalbus" *).
—

Syst. Nat. i. p. 77. n. i. "Hy-
eme in frigidis niveus." ,-

— Backhare, Lepus borealis,

collinus, NiLSS. lllum. Fig:r t. Sk. F:na 6—7 H. pl. i 6

och 19. — Ekström Jägareförb. Tidskr. 1834. sid. 977

(med plancher i sommar- och vinterdrägt) Lepus borea-

lis NiLss. Vetensk. Akad. Öfvers. 1847."s. 133. — Sux-

DEWALL d. s. St. sid. 134. — Kallas Packkare, Vidbit ,

Tomthare; Verml. Fjällhare **).

*) Det var således ganska bestämdt denna och ej ,
som

Keyserl. och Blås. mena, de nyares Lep. tiinidus (L. euro-

pcBUs) som Linné hade för sig, dä han intog Haren i sin

Fauna.

**) Herr Löjtnant Uggla
,
som är utmärkt skicklig Jägare,

har lemnat mig den upplysning att i Wermland skilja Jägarna
mellan Mohären och Fjällliaren ; den sednare är mindre, om
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Beskrifmng: Till storleken är denna art i allmän-

het något mindre än föregående^ öronen merendels nå-

got längre, så att de, framlagda, räcka kring 1 tum
framom nässpetsen. Svansen vanligen kring 2 t. 6 lin.

och således längre än hos förra. Mest skiljas de dock

genom den svarta färgens olika fördelning på öronspet-
sarna.

Vinterdrägten: Öronen långs framsidan blekt grå-
aktiga ^

näsan hos de yngre blekt rostgrå ,
och en brun-

aktig fläck står öfver ögonen 5
fotsulorna rostgrå, liksom

svedda. Hela fallen rent hvit, med glesa svarta hår

på ryggen, hufvudet och kinderna.

Hos ett exemplar, som slijöts här i Skåne i början af

Januari, var Längden 1 fot 9 t. 6 lin.
5

Svansen utan

hår kring %^ t. Hufvudet 4 t. 4 lin. Öronen 5 t.
j

framlagda på sidorna räcka de kring 4 lin. framom näs-

tibben. Från nästibben till ögat nära 2 t. 4 lin. Från

ögat till örfästet 1 t. 2 lin. Ögat 6 lin. Bredd mel-

lan Ögonen \ t. 6 lin. Frambenen från armbågsleden
4i- t.

5
från handlofsleden till mellantåspetsen 3 t. 4

hn. Bakbenen från hasleden 1 1 t. 4 lin. från hälleden

6 t. 4 lin. — Öronen ovalt aflånga. Svansen en yf-

vig tofs. Öfverbenen tunna
5

fötterna tjocka, på undre

sidan starkt hårbeväxta med sträfvare täta hår. Hela

fallen yfvig och fm, märkbart finare än hos föregåen-
de art.

Färgen: Öronen långs framsidan grå j Örspetsarna
rent svarta utan och innan, till ungefär 3 lin. bredd

och aldrig öfver 4 lin. Den svarta färgen nedgår i en

smal linea långs bakkanten till ungefär 1^ tums längd.

I framkanten slutar den förr och tvärt. Öfra Ögonloc-
ket upptill, och nedra nedtill i kanten svarta. Iris brun.

Morrhären svarta och hvita. En liten rund rostbrun

vintren krit-hvit med -svarta örspetsar, och skiljer sig äfven

derigenom att ullen i fallen är rödlätt, ej blå.
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fläck öfver hvardera ögat^ i hvilken sitta 5—6 svarta

styfva borsthar. Fötteraa inunder blekt gulgrå j
klorna

svarta. För öfrigt hela hårbeklädnaden rent hvit med
inströdda svarta stickelhår på ryggen. Vid bottnen är

fallen rent hvit^ till och med hvitare än vid spetsen,
der bottenullen på ryggen stöter något litet i blågrått,
och har under spetsen ett rödaktigt skär. Detta är

vinterdrägten.

Sommardrägten synes vanligtvis något mörkare än

den förras, och håren äro försedda med hvitaktig ring.

På äldre exemplar är fallen i bottnen, både i sommar-
och vinterdrägt, nästan hvitj men hos unga exemplar
ljusare askegrå. (Su.ndew.).

Till denna art synes mig följande varieteter höra:

f) Svart Hare. Helt och hållet svart, äfven på
undra kroppsdelarna och svansen. Bibehåller sin svar-

ta färg äfven om vintren. Tidskrift för Jägare 1832.
sid. 2.20 med figur.

Skjutes då och då i Sveriges öfra landskap och

oftast i Småland. Ett exemplar har fordom funnits i

Grillska Museum på Söderfors, skjutet i Upland. På
Riksmuseum finnes ett exemplar, skjutet i trakten af

Bötterum och meddeladt af Ofverfältläkaren D:r Enge-

sTRöMj och på Lunds Zoologiska Museum förvaras ett

dylikt, skänkt af Hr Grefve C. A. Cederström, och skju-
tet i trakten af Wexiö. — Denna varietet förekommer
äfven i det inre af Ryssland och i Siberien (Pall. Zo-

ogr. 1. p. 147.).
— Kallas i Smd[. Bjaren tWev^Troll-

hare.

2) Röd Hare: Mörkröd öfver hela kroppen, med
undanlag af hufvudet och bakbenen, som hafva den

vanliga flirgen. Skjuten i Nerike. Tidskr. för Jäg. och

Zoolog. I. p. 92.

Anmärkn. : Pallas anför att den svarta Haren i Ryssland blir

inuni kort tid rödbrun, om han upphänges i solsken.
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Vistelseort och lefnadssätt: Fjällharen förekommer

mycket sällan och, så vidt man vet, blott om vintren

här i Skåne
;

och knappast begifver han sig någonsin

härslädes längre ut än skogarna räcka. Profess. Sun-

DEWALL har en och annan gäng skjutit honom i trakten

vid Högestad: och under den ovanligt stränga vintren

1844—45 blef ett exemplar skjutet vid Weberöd, li-

kaledes i skogstrakt. Mellan Hurfva och Espinge skjöts

ett exemplar kring den 20 Jan. detta är, och i början

af samma månad skjöts ett dylikt af Adj. Lilljeborg vid

N. Wram, der den äfven är ganska sällsynt. Mot

Norden tilltager denna art i samma mån som den för-

ra aftager, och i mellersta Sverige förhåller sig denna

art till föregående ungelär som ö eller 6 till 1. Läng-
re åt norr tilltager han ännu mer, sä att i Norrland

och Lappland nästan endast denna förekommer. Jag

har sett honom om somm.aren i Norriges fjälltrakter,

både bland björkskogen och högt upp på fjällen bland

snödrifvorna, vjda öfver trädens gräns, hvilket utvisar

att han måste förekomma äfven i de allra nordligaste

trakterna af vår halfö. Hr Löwemijelm träffade honom

i Lappland såväl i skogsregionen som på fjällen, och

på dessa fann han honom äfven nära Kölen, på ett

afslånd af 8—10 mil från närmaste skog, högt uppe
i snöregionen.

Hvad dess lefnadssätt vidkommer, så torde det

närmast likna den föregåendes. Dock säges denna icke

förekomma i täta och djupa skogar, utan mera i ängs-

backar, bland småskog och riskratt, eller på kala berg.

Då han jagas med slöfvare skall han göra små bugter

och gerna söka vägar och gångstigar: han tager äfven

då sällan sin tillflykt till täta skogar, icke heller sprin-

ger han långt i sender innan han sätter sig på bak-

delen och lyss hvad det lider med drefvet.

De olikheter som kunna förefinnas mellan dennes
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och föregåendes Icfnadssätt äro dock hittills icke ut-

redda^ helst arterna oftast varit förblandade.

Anmärkn.: På hela Skandinavien från Öresund och Östersjön
ända till Ishafvels kuster finnes numera inga andra Ha-
rar än sädana, som höra till denna grupp. Dock är det

ej säkert att någon af våra hararter är fullkomligt iden-

tisk med den Nord-Ryska, som Pallas beskrifvit under

namn af Lepus variabilis; ty den har öronen kortare

än hufvudet; hos våra äro öronen så långa, att då de

framläggas räcka de fram öfver näsan. — Hvad Pallas

yttrar om den Ryska Harens osmakliga kött, som "till

och med är sämre än Kaninens", inträffar icke heller pä
våra. — Pallas nämner vidare {Glir.^. 15), att de Förän-

derliga Hararne, vid vintrens annalkande, komma ned
från fjällen på slättlanden och i skogarne, för att söka

sin föda, samt om våren återvända till fjällen Häraf

följer, att de på vissa trakter finnas i större mängd om
vintren än eljest.

— Dessa slags vandringar kunna vi

väl icke så tydligt märka hos oss i de sydliga landska-

pen, då här icke finnas några fjäll; men att de Harar,
som om sommaren finnas i mängd i Lapplands' och Nor-

riges fjälltrakter, måste om vintren, då djup snö fallit i

fjällen ,
lemna dem och nedkomma i dalbygderne", för att

der söka näring, är mer än troligt. Afven på slättlanden

nedanför Söderåsen, här i Skåne skola, efter Jägarnes

uppgift, i stränga vintrar, nedkomma Harar från skogar-
na på åsen.

Den Siberiska Harens vandringar hafva Resebeskrifva-
re allt för mycket öfverdrifvit i sina berättelser, hvaraf
man fallit på den tankan, att Föränderliga Hararne lef-

de i sällskap och vandrade i stora skaror. Det synes
tydligt att Pallas vill rätta dessa misstag då han tilläg-

ger: "man bör likväl icke göra sig den föreställning, att

dessa vandringar ske regelbundet och i stora slutna

troppar, utan Hararne komma spridda och på olika ti-

der" *).

Att äfven den Svenska Haren lika så väl som den Si-

beriska, under vintertiden ströfvar vidt omkring, derpä

*) Så tror jag man bör förstå dess ord: Nnlla tamen
regularis et inslructis phalangibus migralio intelliyi debet,
sed vaga et incerta.
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hafva vi ofta här i Skåne bevis. På Ön Hven, belägen
i Sundet mellan Seland och Skåne, finnes blott Mohären

och denna förekom fi3rr derstädes i temlig stor mängd.

Hvarje vinter, dä Sundet tillfrös, gingo mänga derifrån

öfver pä isen till Skåne, hvilket Jagarena pä de kust-

trakter, som ligga midt för Hven, ganska väl visste och

passade på dem, isynnerhet efter mycket kalla nätter,

under hvilka vandringen skedde. Dessa vandringar öf-

ver isen frän ett land till ett annat, tyckas endast till-

komma de Föränderliga Hararna, ty man har aldrig, så

vidt jag känner, funnit någon Seländsk Hare, som gått
öfver till Hven eller Skåne. (Jemf. sid. 434).

Till sednare gruppen, eller oföränderliga Harar
j

hörer :

Tyska Haren (Lepus Europwus Pall. Glir. p. 30).

Artm. Öronen längre än hufvudet ; svansen af lårets

längd, längs öfre sidan svart, eljest hvit : färgen

ofvan och pä sidorna gråbrun gulskymlig med hmt

bottenidl; öronen vid spetsen af yttre halfvan med

en stor svart fläck. Längd kring 21 fot
5

svansen

kring 5 tum,

Synonymi: Lepits timidus Bell Brit. Quadr. p. 333. fig.
—

MiLLET Faune de Maine et Loire I. p. 54. — Liévre

BuFF Hist. Nat. VI. p. :246. t. 38.

Vistelseort: Denna Hare, som i allmänhet är nå-

got större än våra Skandinaviska, och som föga eller

icke ändra färg under vintren, förekommer i de flesta

länder af Europa: Frankrike, England, Tyskland, Dan-

mark m. m, men på Skandinaviska halfön förekommer han,

så vidt man vet, numera ingenstädes. Fordom har han

funnits i det södra Skåne, och det är icke en mans-

ålder sedan han der upphörde att finnas. För 5—6

år sedan berättade nu mera aflidne Ryttmästaren Ljung-

FELT, som var född oeh uppfödd på Dybeck
— en

Sätesgård nära stranden af det sydligaste Skåne —
att i hans barndom och ungdom funnos, vid hafsku-

sten på Dybecks egor, "Harar som om vintren ej än-
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drade färg, utan voro gråbruna, nästan som vanliga Ha-

ren om sommaren"
5

han hade ej-
sett dem på flera

år och trodde att de voro utskjutna. Samma berät-

telse hade jag förut hört af en gammal Jägare, som

tillade att denna Hare sprang snabbare än vår vanliga,

och kunde ej tagas utan af starksprungna Hundar. Det

är intet tvifvel, att ju denna var en qvarlefva af Ty-
ska Haren, hvilken fordom funnits i södra Skåne, lika

så väl som det Tyska Vildsvinet, den Tyska Flodsköld-

paddan, Bison, Urus, och andra djur, som södra Skå-

ne fordom hade gemensamt med norra Tyskland. Hvar-

före han ej dragit sig längre åt norr, är likaså oför-

klarligt, som att ej de nämde djuren någonsin funnits

på fasta landet närmast norr om Skåne.

Kaninen (Lepus Cuniculus Lin.)

Artm. Öronen kortare än hufvudet , enfärgade, utan

svart spels; färgen grå blandad med gulbrunt ,

nacken rödbrun; svansen kortare än låret, ofvan
hrun. Längd 1 f. 5.

t,,
svans, kring 3 t.

Synonymi: Lepus Cuniculus Lin. Syst. Nat. 1. p. 72. —
Le Lapin Buff. Hist. Nat. VI. p. 303. — Edit de Beiixp.
n. tab. 4. f. 2. — Liévre Lapin. Millet Faune de Maine
et Loire \. p. 55. — Das lianinchen Schreb. Säugth.
VI. p. 891. t. 236 A. — Rabbit Bell Brit. Quadr. p.

348. Sv. Kanin.

Denna djurart liknar Haren, men är mycket min-

dre, har jemförelsevis kortare hufvud, kortare enfärga-

de öron och mycket kortare bakben.

Vistelseort och lefnadssätt, Kaninen förekommer

icke i vild t tillstånd på Skandinaviska halfön. Blott la-

ma Kaninen underhålles hos oss der och hvar.

Ursprungligen tillhör denna djurart norra Afrika

och Spanien, hvarifrån han blifvit kringspridd till Frank-

rike, Holland, Tyskland, England m. ti. st. der han på

många orter förekommer i mängd. De vilda lefva tropp-

vis tillsammans i backiga och sandiga trakter, der mar-
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ken är lös och der de gräfva hålor och gångar^ i hvil-

ka de bo. Hvarje par har en sådan håla med flera

utlopp. De föröka sig mycket mer än Haren, neml.

5— 6 gånger om året, med ö—6 ungar i hvar kull

Man har beräknat, att ett enda par kan, efter fyra års

förlopp, föröka sig till en skara af 1,271,840 stycken.— Den skada de göra i fruktbara trakter, är ganska

betydlig, dels genom att uppsöka sina födoämnen, hvil-

ka äro de samma som harens, dels också genom att

undergräfva marken. Yarro berättar att en stad i Spa-
nien förstördes derigenom att Kaniner undergräfde husen.

Hos Tama Kaninen är färgen olika. De hufvud-
'

sakligaste Varieteter äro^ följande:

A) Den egentligen så kallade Tärna Kaninen (La-

pin clapier ou domestique Mill.). Liknar vilda kaninen

och kan blott derpå skiljas derifrån att den vilda har

hufvudet tjockare och kortare, samt 'att håren under

fötterna äro hos denna blekgula, hos den vilda gul-
bruna.

B) Silfverkaninen [Lapin riche, Lep. cunic. argen-
teus MiLL.^. Dels silfvergrå dels skifferfärgad, med huf-

vudet och öronen nästan svarta.

C) Angora-Kaninen eller Silkeshare?i. (Lapin d'An-

göra BuFF.) är kännelig genom sina långa och silkesfi-

na hår. Färgen är olika.

Denna artförändring skall härstamma från Angöra,
ett ställe, som utmärker sig genom den besynnerlighe-
ten att flera djurarter s. s. kaninen, geten, katten, få

der långa fina och silkeslika hår. Silkeshåren finnes äf-

ven der och hvar i Sverige 5
men han är mer Ömtålig

än den vanliga Tama Kaninen, hvilken dessutom före-^

kommer af hvit, svart, brun, röd, gul, blå eller fläc-

kig färg.

Tama Kaniner underhållas på många ställen i de

sydligare orterna i Sverige och, enligt Pontoppidan, äf-

ven i Norrige: ehuru der m.era sällan. Man afstänger
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merendels åt dem en vrå i stallet hos kor, hästar eller

får, der de om vintren hafva tillräckeligt varmt och

"kunna få sitt foder jemte boskapen. Att låta dem gå

lösa i stallet, är icke rådligtj ty de klättra upp i krub-

borna och orena fodret genom sin spillning, samt fälla

sina hår deruti, hvilka, om de af boskapen nedsväljas,

kunna förorsaka vådliga sjukdomar. Man fodrar dem
med gräs, hö, hafra, kål och rotväxter m. m. De äro

i högsta grad brunstiga, och om flera hannar finnas

tillsammans, blifva vanligtvis de svagare ihjälbitna af

den starkaste. Man har härvid hos dem anmärkt den

besynnerliga grymhet, att de först hugga efter testik-

larna för att kastrera sina rivaler *}. Honan går dräg-

lig 30 dagar, och föder flera gånger om året 4— Il

ungar, hvilka äro blinda 9 dagar. Inom 8 dagar pa-
rar sig åter modren.

Nytta och skada: Kaninens kött, som är hvitt till

färgen, är godt då det användes som ragu, i pastejer

e. d.
5 stekt, är det sämre än harkött. — Skinnen nytt-

jas som pelsverk till brämar, foder m. m. isynnerhet

var Silfverkaninen för några år sedan ett modernt fo-

derverk. Håren användas till strumpor, vantar o. s. v.

Isynnerhet äro håren af Angoriska Kaninen af ett högt

värde, men det är farligt för ögonenatt hand tera dem.

*) Bechstein^ säger, att han ofta sjelf har gjort denna

anmärkning.
— Asnehanne, som jemte Hingst och några Ston

är instängd i samma inhägnad, söker på samma sätt göra sig
af med sin rival.
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II. Hlod Iiofvar eller klöfvar.

Hit hörande djur liafva aldrig nyckelben eller ens

ossa damcularia, som de flesla föregående. Deras

uiiderarmsben äro hopväxta , ingen rörelse mellan dem

eger rum
^

derföre har foten alllid den sidan nedåt

(bakåt) vänd, som svarar mot flathanden
5
den kan al-

drig vändas uppåt. Den yttersta tåleden är omgifven
af en hornartad dobbsko. Af allt detta

följer,
att des-

sa djur äro i fullkomlig saknad af förmåga att böja

tårna, för att derraed omfatta (gripa uti) föremål. De
kunna också hvarken klättra eller gräfva med fötterna.

Benen tjena dem blott att understödja kroppen, för att

flytta honom från ett ställe till ett annat på jordytan.

Tandbyggnaden är mycket olika hos skilda familjer ^
men

Kindländernas former inskränka sig till hnölkja och streck-

tecknade , hvarföre hithörande djur äro antingen ute-

slutande växtätande, eller njuta de jemte växter, äfven

djurämnen.
Då uti denna grupp förekomma djur, som hafva

ett ringa antal af tår, och ingen enda hithörande Skan-

dinavisk art har det normala antalet 5
5

så torde här

vara stället att fästa uppmärksamheten på den ordning,
i hvilken tårna hos djuren försvinna. Detta försvinnan-

de sker i den ordning, i hvilken fingrarna hos menni-

skan äro kortast. Således försvinner först tummen
j

denna har hos alla hithörande inhemska djur försvun-

nit. Svinets fyra tår svara således mot de fyra fing-

rarna, utan tumme, hos menniskan. Wos Idislarne \\vo

två tår utvecklade
j

dessa svara mot långfingret och

ringfingret j
de två sidotårna, som ligga baklill och bii-

ra lätlklöfvar, svara mot pekfingret och lillfingret. Hos

Enhofvarna finnes ej mer än 1 tå och denna svarar

mot långfingret. Också finnes ej mer än \ utveckladt

Skandn:s Däggdjur. 29
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OS metacarpi^ de två benstift, som ligga fastväxla på
bakre sidan deraf, äro rudimenter efter pekfingrets och

ringfingrets os metacarjii.

Till denna afdelning hora de för menniskan nytti-

gaste djuren, hvarföre flera af denna än någon annan

griij)p blifvit husdjur. Bland Skandinaviens Djur med

klor, som utgöra kring 60 arter, ha ej mer än 2: Kat-

ten och Hunden blifvit tama, men bland 11 Djur med

hofvar, halva de 7 blifvit tämda.

De med hofvar försedda djuren har man delat i

2:ne Ordningar: sådana som icke idisla och sådana

som idisla; den förra har man kallat Tjockhudar , den

sednare Idislare.

Ordningen: T/ocMwé?«r (Pachydcrmata Cuv.*)

Djur med klöfvar eller hofvar, hvilka icke idisla.

De flesta ha framtänder åtminstone i öfverkäken
^
hu-

den är tjock, öronen temligen stora. Ögonen meren-

dels små
,

näsan ofta starkt utvecklad, ofta till rörligt

tryne ,
stundom till snabel.

Ånmärkn.: Då denna Ordnings hufvudsakliga charakter är

negativ, är han också en af de minst naturliga i hela

klassen.

Den innefattar, följande underordningar :

\) Elefanter ha 5 tär på hvar fot och näsan ut-

dragen till snabel:

Hit höra slägten: Elephas, Mastodon m, fl.

2) Svindjur: Ulan snabel: tärnas antal mindre

än 5
,
mer än i :

Hit räknas: Hippopotamus, Sus, Rhinoceros m. 11.

3) Hästar :^/i enda tä på hvar fot:

Man känner ej rner än ett slägtc : Equus.

*) Hit höra alla Linnés Bellua och en af dess Brula, nem-

ligen Elefanten.
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Af denna Ordning finnas nu lefvande på Skandina-

vien blott tre arter^ hörande till 2:dra och 3;dje un-

derordningen.

Ofversigt
af de !§kaiifliiiavi§ka Tjockliudariia.
De hilhörando Skandinaviska djuren hafva 6 framtänder

ofvan och 6 nedan.

a) Kindtänderna knöliga; tårna fyra pä hvar fot. (Sus Lini.)

Sus Scrofn betarna kantiga, ryggen bevuxen med borst.

b) Kindtänderna strecktecknade; en enda tå, på hvar fot

(Equus Lin.).

Equus CabaUus: Öronen kortare, svansen öfverallt bevuxen
med tagel ;

nakna hudknölar både på fram- och bak-

benen.— Asmus: Öronen längre, svansen blott mot spetsen
med långa hår; nakna hudknölar endast på frambencn.

Svinslägtet (Sus Im.)
HuFvuDET kägelforniigt ,

med nosen tvärt afstympad till

ett rörligt trijne, Jwari näsborrarna öppna sig.

Fötterna ha [hvarderaj 4 fuUkoniUgt utvecklade tår,

af hrilka de 2 mellersta, som ligga framtill, äro

störst och stödja vid gåendet på marken, sido-

tårna, som ligga baktill, vidröra knappt jorden.
Tänderna: Franitänderna ^ ; de Öfra i-i (mellerstaj vid

roten skilda, med kronorna hopböjda, 2-2 breda

skilda frän de förra och frän 3-3 som äro minst ;— de nedra framätliggande , tättsittande kantiga.

Hörntänderna \z\ prismatiska, länga, ur mumien
vtsläende och ur båda käkarna utåt och uppåt

böjda betar. Kindtiinderna -I-t ^^'* bakersta störst,

de öfriga småningom aftägande framåt; de 4 ba-

kre bredast knöliga med parställda knölar, de 3

främre hoptryckta naggade, den främsta nedan

minst och skild från de öfriga.
29»
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De hithörande djuren äro af medelmåttig storlek,

men grofbyggda. Deras ögon äro mycket små, men de-

ras öron s!ora, derföre är synen slÖ, men hörseln

skarp *). Afven är luktorganet ganska utveckladt. El-

jest äro de tröga och känslolösa. Kroppsformen är på
sidorna något hoptryckt^ svansen medelmåttig^ spenar-

ne ö—6 j)ar. Kroppen beklädd med gröfre hår.

De vistas i vildt tillstånd i skogarna, helst på täta

skuggrika och sumpiga ställen, isynnerhet der en flod,

eller annat vatten finnes.

Svin (SifS Serofa Lin.)

Artm. Längs ryggen stå längre styfcare borster
,
svan-

sen härbeklädd; inga iitDäxter under ögonen; be-

tarna starka bågböjda trekantiga, rigtade åt si-

dorna.

Af denna art finnas två rager:

1) Tamt Svin [Sus Serofa , domesticus Erx.)

Artm. Nosen och betarna mindre grofva (dn hos vild-

svinet) : öronen längre och ofta hängande; färgen

gulaktigt hvit
,
svart

,
röd eller fläckig.

Synonymi: Sus Scrofa Lin. Syst. Nat. 1. p. 102. — F:na

Sv. äl. — Retz. F;na 24. — Erxleb. Syst. p. 179.
p'.— Gmel. Syst. I. 1. p. 217.

z^*.

— Cochon, Ferrof Buff.

Hist. Nat. V. p. 99. t. 16, 17. f. 2. — Common Håg Pen.

Brit. Zool. 1. p. 54. — Bell Brit. Qiiadr. p. 358. —
Zames Schwein Bechst. Nat. D. I. p. 506. — Schreb.

Säugeth. V. t. 321. — Noring Handbok i Husdjurs-skötseln
2:dra d(^l. sid. 373. — Sv. Swm, Hannen : Fargalt ,

i Skå-
ne: Orne ; Snöpt: Galt. Honan Sw^-^a; Unge: Gris. Fin.

Sika, harju, Porcas.

Af lama Svinet finnas hos oss flera rager, hvilka

dock merendels så sammanlöpa, att det är svårt att åt-

skilja dem. Den hos oss äldsta lärer vara det så kallade :

a) Svenska Skogssvinet, (JSorings Handbok i Hus-

*) Man erinrar sig den belcanta versen:
Nos Aper auditu nos vincil Aionca tactu,
Vultur odoratu, Lynx visu, Simia gustu.
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djurs-skötseln 2. p. 375J som har litet spetsigt huf-
vud

, bägformig uppböjd rygg, hängande kors, upstä-
ende öron. — En annan varictet deraf har temligen
rak rygg och är rikt beväxt med borst pä manke och

länd. Dessa rarieteter med mindre växt
,

tätare kropps-

byggnad och fastare späck synas vara de som längst
hos oss varit tama och bäst passa värt klimat och den

behandling dem här bestds.

b) Tyska Svinet är större och Iängsträcktare med

långa hängande öron; det har lösare mindre läckert

fläsk. CNor. p. 379).

c) Lincolnshire-ra^ew, hvit, läng i kroppen med

långt böjdt tryne, föga borst. (Se ISoring p. a. st. 377.

der äfcen a?idra svinrager, som hos oss förekomma ,

beskrifvas).

Dessutom träflfas hos oss :

d) Enhofvade Svinet^ (Sus Ser. monongulus) som
har de tvä mellersta klöfvarne, än pä alla fyra, än

på framfötterna blott, hopvuxna till en odelad hof Detta

slags monstrositet är ärftlig.
— Sädana Svin träffas

både i Uppland, Skäne och andra Landskap.
Vistelseort och lefnadssätt : Tama Svinet är såsom

husdjur utspridt till de flesta trakter af jorden ^
och

derigenom hafva otaliga artfurändringar efter klimat, fö-

doämnen m. m. uppkommit. På Skandinavien finnes det

talrikast i de sydligare landskapen. I de allra nordli-

gaste förekommer det aldrig j
dock träffas detta hus-

djur vida längre upp på Öarne och i kustbygderne, än

i de inre traklerne af landet. På Ön Tränen t. ex. fin-

nas Svin.

Svinet är ett af de trögaste och oskickligaste djur
i hela denna klass. Alla dess förmögenheter tyckas

hufvudsakligen inskränka sig till begäret efter föda och

begäret att fortplanta sig 5
då dessa äro tillfredsställda

eller slumra, ligger det merendels helt bekymmerslöst.
Likväl är det älVen ilsket, och, då det blir retadt,
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ganska farligt. Vargen^ Hunden, Räfven och andra rof-

djur äro dess arffiender. Det Svin som först märker

ett sådant djur i skogen, ger det genast tillkänna ge-
nom ett eget grymtande läte, hvilket hastigt samman-

kallar alla dem, som finnas i Iraklen. De omringa sin

fiende, sarga honom med sina hvassa betar, sönder-

slita och uppäta honom. Äfven har det händt, att

menniskor lilifvit af dem ihjälrifna, då de haft hundar

med sig och gått i ollonskogar, der mänga Svin funnits.

Svinet är af naturen osnyggt, och tycker särdeles

om att vältra sig i orenlighet, i moraser, vattenpussar,

gödselhögar, o. d.

Födoämnen, skötsel m. m.: Svinet är så begärligt

efter föda och så litet grannlaga i valet af sin kost,

att det hemtar sin näring, nästan utan undanlag, af alla

slags djur- och växtämnen. Af de sednare tycker det'

isynnerhet om sådana, som växa på våta ställen. På

ängar och åkrar uppbökar det marken och söker röt-

ter, säd, rotväxter, maskar, larver m. m. Af djuräm-
nen förtära Svinen dessutom allt hvad man från köket

utkastar till dem^ äfven gå de på åtek Ja de förtära

till och med andra djurs excrementer och suggan gri-

per stundom till sina egna grisar.

För mjölnare, bryggare, bagare eller landthus-

hållare som sysselsätta sig med bränvins tillverkning,

eller, som hafva ek- och bokskogar, är Svinafveln isyn-

nerhet fördelaktig. Då man håller Svin på stall, är

angeläget att detta är torrt, rymligt och rent, ehuru

djuren sjelfva äro osnygga. Man måste åtminstone hvar

S:de dag strö under dem. I annat
fall,

hvarken må de

väl, eller blifva feta. 3Ian bör bygga svinhuset på nå-

got ställe, som är aflägset från menniskors vistelseort^

emedan den stank som dessa djur sprida kring sig,

ej blott är för menniskor obehaglig, utan äfven skadlig *).

*) För Kiaflor skull denna stank vara så giftig, att om
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Äfven är det angeläget att man aflägsnar det frän

häst-stallet, emedan hästen för ingen del kan fördraga

lukten af Svin, eller deras grymtande läte.

Fortplantning: Denna är, likasom hos de andra

husdjuren, icke noga inskränkt till någon viss årstid.

Honan går drägtig kring 16— 17 veckor och föder 2
— 12 ända till 14 grisar. Hon lägger vanligen två

kullar om året. Svinet växer ända till femte eller sjette

året, och säges kunna lefva till tjugonde. Redan vid

8 månaders ålder kan det fortplanta sig.

Nytta och skada: Detta Djurs stora nytta i hus-

hållningen är allmänt bekant. Dess kött är en välsma-

kande föda, som endast Judar och Mahomedaner för-

små. Äfven nyttjas fettet och borsten. Tänderna bru-

kas att polera med, och af skinnet göres pergament.

Att förekomma den skada som Svinen göra, genom att

uppböka ängarne, brukar man alt sätta en ståltrådsring

i näsan på dem.

Vidare hänvisas till Noring p. a. st.

2) Vildsvin (Sus Scrofa , fems).

Artm. Öronen kortare, trubbigt afrundade, uppstående; be-

tarna starkare^ nosen längre utdragen, trynet gröfre ;

färgen svart, eller dunkelt svartgrå; ben och öron

svarta.

Synonym!: Sus Scrofa ferus Gmel. Syst. Nat. 1. p. 217.

— Erxleb. Syst. Mara. 177. — Sanglier et Marcassin

BuFF. Hist. Nat. V. p. 99. t. 14—17. — Millet Faune de

Maine et Loire 1. p. 58. — Wild Håg Pen. Quadrup. 1.

4 40. — Wildes Schtvein Bechst. Nat. D. I. p. 528 —
ScHREB. Säugoth. V. t. 320. — Römer u. Schinz Säugeth.

d. Schweiz p. 507. — Sv. Vildsvin.

Skelettet: I våra gamla torfmossar här i Skåne

finnas Vildsvinsben af betydlig storlek. Skallen fr. con-

man bär en korg eller dylikt med Kräftor genom en Svin-

skock, skola kräftorna genast få convulsioner och dö. (Re-
ta ta refero).
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dyl. occipit. till dciit. iucis. 1 f. 4^ t.
5

ofvau fr. nac-

ken till skitet af näsbenen 1 f. 5-i t. Bredd mellan

orbila 44" ^-
— ™^^'- P^cess. postorb. ö^- t. Underkä-

ken till ang. 1 f. Ii t.
— Skallen ulgör en långdra-

gen pyramid j pannan och hjessan äro helt platta med
en verlikal ingröpning i nacken och en på hvardera si-

dan mellan de korta processus postorbitales och nacken.

Kindbågarna nedböjda breda, fuga utböjda, afgifva inga

processus poslorbit. hvarfore orbita är l)aktill öp[)en.

Nosen lång, nästan jembred, ofvan platt, något kiillrig,

långs sidorna urgröpt, framtill med ett bredt utskott

på hvar sida till fäste tor befarna. Foramen occipitale

rundt med en fåra upptill. Processus styliformes myc-
ket långa. Bulla? ossfe vertikalt allåiiga. Gombrädden
afrundad långt bakom kindtänderna. Näsbenen mycket

långa, räcka fram nästan lika långf, som ossa intermaxil-

lai'ia. Underkäkens grenar långt hopväxta i spetsig viri-

kelj den hopväxta deleti ofvan på längs urgröpt, under
Irindad med' en vinkelknöl baktill, slutas framåt afsmal-

nandcj pars dentaria bred, jembred, utvändigt svald
j

pars adscendens än bredare, hög, angulus rund^ Con-

dylus kullrig, smalare inåt
5 processus coronoideus smal,

spetsig, föga högre än knappen. Tänderna ofvan: lundtän-

derna, de 4 bakre breda, knöliga med parställda knölar
j

den bakerste längst med 3 knölafdelningar, bakåt nå-

got afsmalnandoj 2:dra fyrkantig med 2 parknölar,

3:dje med 2 parknölar j
4:de med 2 utåt, 1 inåt

5
de

3 främre hoptryckta, naggade. Hörntänderna (betarne)
med öppna rötter, utåt och uppåt krumböjda, på un-

dre sidan mer trinda räffiade, på öfra mer platta, i

ändan snedt afslipade. Framtänderna, de främsta vid

roten skilda med spetsarna böjda mot hvardera
j

2-2

breda, korla, naggade j
3-3 minst, hoptryckta korta.—

Nedan: Kindtänderna, de 3 bakre breda, knöliga, den
bakersta med 2 parknölar och I baktill, den 2:dra

äfvensä, ehinu mindre
j
de 3 främre tättsittande, hop-
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tryckta 5
den l:de skild

,
sitter nära bakom hörntanden.

Denna är en bägformig bete med öppen rot, böjd utåt

och bakat, ofvan något konvex, under med en kant,
framom hvilken finnes en långsfåra. Framländerna nä-
stan räta och rakt framåtliggande, smala, kantiga raffla-

de, de % mellersta störst, de % yttersta frånskilda,
kortast.

Allas: Öfra bågen bildar en stor framåt böjd knöl,
nedra en mindre bakåt böjdj flyglarna tvära, baklill

något bredare, med ett hål vid roten nära midten och

ett mindre i bakl)rädden. Axis: process, odont. tapp-
formig, trindj process, spinos. hoptryckt hög, ej längre
än benet, snedt bakåt spetsig.

—
Öfriga halsvertebrer-

na med små process, spinosi, men breda process, trans-

versi. — Ryggens process, spinosi höga hoptryckta bre-
da

5
Ländens lägre men ännu bredare, dess process,

transversi breda, slutas utbredda tvära. Costse \ 4 par,
de främre breda utåt platta, nästan räta, blott i öfra

delen böjda, de bakre smala, kullriga. Sternum fram-
till hoptryckt, spetsigt, bakåt bredt. Scapula trekantig
med framvinkeln afskuren: bredden lika med längden
till början af coUum. Cacit. glenoid. oval t-rund

5 pro-
cess, corac. en tjock knöl. Spina långs benet höjer och

sänker sig småningom och bildar i midten en bakåt böjd

trubbig vinkel. Os humeri hoptryckt, tuberc. majus
stor, vida högre än hufvudet som ligger åt baksidan

och är plattrundt, undra ledytan med 2 olikt breda

konkava ytor med en kant mellan sig. Fossa ancho-

noia en mycket djup, snedt rundad grop. Ubia och

Radius hopväxta, den sednare framtill trind, den förra

inåt konkav
5 process, anchon. grof hoptryckt. Meta-

carpus ht ben, de 2 mellersta störst, framtill trinda,
baktill platta j

sidobenen mindre, trinda. Phalanges di-

gitorum de två främre större trindt hoptryckta, under

platta j
de bakre trinda, skylas af klöfven utom baker-

sta leden. Bäcimet; ossa ilium framåt breda med en
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langskant, upptill afmndade, nedtill med en trubbig spets.

Sympliysis läng; foram. obturat. ovalt, kanten öfver ace-

tab. bågböjd. Angul. ischiad. med en spets utvändigt.

Os femoris Irindt, rätt, något hoptryckt^ capiit inåt nå-

got lägre än den hoptryckta trubbiga trochant. major j

condyli bakåt böjda, den inre längst nedgående, skilje-

rännan blott hälften af hvardera ledknölens bredd. Ti-

bia uppåt trekantig med en skarp utåt böjd kant
5
ned-

åt framlill och baktill plattad, slutas nedtill med % in-

gröpningar och en kant mellan dem framifrån bakåt,

Fikula spenslig, skild efter hela sin längd. Aslragalus

har framtill 2 ledytor med kant emellan, baktill 21 med

fåra, mellan och inunder en platt-konvex med fåra långs

sidan. Tarsus nästan som carpus o. s. v.

Vistelseort och lefnadssätt : Vildsvinet förekommer

numera ingenstädes i Skandinavien. Afven är det ut-

roladt på Engelska Öarna. Med dessa undantag och

utom de nordligaste trakterna, finnes det i hela Euro-

pa, äfven som i en stor del af Asien från Baikal till

Syrien.

Att Vildsvinet i forntiden varit talrikt i södra Skåne

och härstädes hunnit till en ansenlig storlek, finner man

af de skallar och hela benragel, hvilka här ej sällan

träffas i våra torfmossar, och någon gång i tufTkalkla-

gren. De Vildsvin, som dessa ben tillhört,
hafva jemte

Uren, Bisonten, Renen m. fl. utgjort landets äldsta post-

pliocena Fauna, för hur lång tid sedan Vildsvinet upp-
hörde att finnas här i Skåne, känner man icke

5
och jag

har ännu icke sett någon historisk urkund, hvari det

omnämnes. Jag har derföre ingen anledning förmoda,
att det här lefvat sednare än Uren och Bisonten. Men
i en annan del af landet, nemligen på Ön Öland, haf-

va deremot Vildsvin, och som det synes ursprungligt

vilda, lefvat i en långt sednare historisk tid. En mål-

ning al fresco, på väggen i den Kongliga sängkamma-
ren på Kalmar gamla slott, föreställer en vildsvinsjagt
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med hundar; lansar och spjut. En ung Man har blif-

vit anfallen af en stor Vildgalt ^
som kullkastat honom

,

och en jägare springer fram med sin jagtians och stic-

ker den i galten. En folksägen i orten
förtäljer^ att

den unge mannen, som ligger under Vildsvinet, är Prin-

sen Erik, Gustaf hstes äldsta son, den sedermera så

olycklige Erik XlV:de, hvilken, som Prins, länge vista-

des på Kalmar slott, det han tillika med hela Länet
erhöll i förläning af Fadren. Om denna sägen eger

någon grund, så ha Vildsvin funnits på Öland, ännu i

medlet af sextonde seklet. Sedermera hade de dock
blifvit utrotade

j ty Kung Fredrik I. som var en stor

jagtvän, lät år 1723 från Tyskland infora Vildsvin till

Öland — förniodligen emedan han visste, att der for-

dom varit Vildsvinsjagt
— och utsläppa dem i skogar-

na, der de trifdes ganska väl och förökade sig starkt
5

men gjorde otrolig skada på åkrar och ängar. Den li-

dande Allmogen klagade deröfver vid Riksdagen l7o2,
då Konungen beviljade Vildsvinens utrotande

5
dock fun-

nos de på skogrika ställen på ön ännu 1768*) 5
men

sedermera ha de småningom blifvit alldeles utrotade.

I Tyskland förekomma Vildsvin ända upp i Öster-

sjö-provinserna. Deras stamhåll äro läla buskar och

snår; som gränsa till våta och sumpiga trakter, och de
ändra vistelseort efter behof af födoämnen. De lefva

mest flockvis och, enligt Bechstkin, ser man ofta hjor-
dar af 40 stycken, som hälla sig tillsammans och för-

svara hvarandra mot rofdjurens anfall. Då ett Svin

märker någon fara och börjar grymta, samlas genast
hela skaran dit. De ställa sig alla med hufvuden utåt-

vända, Grisarna ha de i midten, och de äldsta och
starkaste utgöra fronten. En sådan Svintlock har sitt

stamhåll i en vidt och djupt utgräfd håla, som finnes

*) Persson, Besknfmng ofver Öland. Ups. 1768. sid. 38.

Jemf. Tunelds Geografi.
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i den tjockaste skogen och som de bädda med ris,

mossa och löf. Här tillbringa de, samlade i flock,

med sömn hela dagen. Det är likväl blott suggorna med
sina grisar och de yngre svinen, som samlas i flock.

De äldre galtarna lemna flocken, redan i 2:dra eller 3:dje

året och lefva ensamma, liggande om dagarna i de

tätaste snår i skogen.

Födoämnen: Om aftonen lemna de sitt
'

stamhåll

och begifva sig ut på åkrar och ängar, för att söka sin

föda. Om våren och fram på sommaren få de åtnöjas

med gräs, Örter, rötter, maskar och insekter. För att

söka dessa, uppböka de om natten hela ängar. Längre
fram på sommaren infinna de sig på åkrar, som bära

ärter, hafre, rofvor, råg o. s. v. och anställa stor för-"

störelse. Om hösten få de dock sin bästa föda, som

består i ek- och bokollon, hasselnötter och vildäpplen.

De förtära då äfven insektlarver och tryfTel, som de

böka upp under mossan. Om vintren gräfva de djupt

efter ormbunkrötter och de gå äfven på åtel, isynner-

het på hästkadaver, som i skogarna äro utlagda för räf-

ven eller vargen.

Fortplantning: Brunstetiden i December och Janu-

ari. De gamla galtarna slåss och bitas då förtvifladt

om suggorna. Suggan går drägtig 120 dagar =17
veckor

,
och föder i Mars eller April 4 till 1 2 grisar.

Dessa äro tecknade med långsgående roslgula svarta

och hvita streck. — Så färgade tamgrisar ser man äf-

ven i skogstrakterna. Utvuxna bli de svarta.

Jagt: Jemte björnjagt är denna den farligaste. Ar

galten sårad, skyr han intet, utan löper blindt på och

hugger till höger och venster,
— och hvar han hug-

ger, blir ett djupt och farligt, stundom dödligt sår.

Vildsvinet angripes mest med svinspjutet, som jägaren
söker sticka i dess bringa, då galten kommer rusande

mot honom
j
men till en sådan stöt fordras skicklighet,

kallblodighet och styrka.
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Häst-slägtet (Equus liN.)

HuFvuDET aflängt , näsan härbeklädd , ögonen medelmåt-

tiga, öronen spetsiga, uppstående, hals, rygg och

svans bevuxna med längre tjockare här (fagelj.

Spenarna 2.

FöTTEiiNA hafva (hnardera) en enda tå, Iwars sista tä-

ben är omgijvet af en hornärtad liof.

Täjnderna: Framländerna % tättsitlande, snedt tvära, de

öfra mer nedböjda, de nedra mer räta; hörntän-

derna \Z\ frånskilda de förra, hoptryckt-kägel-

formiga *J ; kindtänderna |Z^ tvära streckteckna-

de, de öfra breda, de undra hoptryckta.

De hithörande djuren äro af temligen stor växt,

hafva högre ben, smalare hals, större ögon och helt

annan hufvudform än de föregående. De kännas dess-

utom vid första Ögonkastet derigenom, att de ej hafva

mer än 1 tå på hvar fot och denna är omgifven af en

odelad hof. I anseende till rörelse- och sensationsor-

ganer synas de stå närmast de Idislande; men i nu-

Iritions-organerne likna de mera Svinen. Magen är en-

kel^ tarmkanalen lång, och isynnerhet är bliiidtarmen

mycket vid och stor. Lefvern är delad i två stora fli-

kar men Gallblåsa saknas. Jufret med spenarna sitta

långt tillbaka mellan skenklarna. Öfvcrarmbenet och

Lårbenet äro korta
5

af de derpå följande 2:ne ben,

finnes blott det ena fullständigt, och efter det andra

ett rudiment vid öfra ändan af det förra. Carpiis be-

står af 7 ben och Tarsus af 65 Metacarpus och Me-

tatarsus bestå hvardera af ett långt ben, som artiku-

lerar med tänj samt af två tunna benstifter, som ligga

under huden på bakre sidan af nämde ben, och äro

spår efter de försvunna sidotårnas mellanfotsben. De

*) Hos Stoet saknas de vanligen i underkäken.
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hithörande djuren utmärka sig genom rask gäng och
snabbt lopp.

Kindtänderne äro^ likasom hos de idislande djuren ,

till antalet sex på hvardcra sidan i hvar käke, och,
likasom hos alla växtätande djur, äro de nötta kronor-

ne genomslingrade af emalj-lameller^ men dessa bilda

ej halfmån-figurer som hos -de Mlslande. Underkäkens

ledknappar, äfven som den grop hvari de upptagas,
äro bildade som hos Svinet och de Öfriga allälande

djuren, och äro ej platta, som hos de idlslande. Ögon-
hålen äro utvändigt af ben kringslutna.

Detta slägte och den underordning hvartill det hö-

rer, tyckes utgöra en öfvergång till de Idislande djuren
från de öfriga Tjockhudarne. Dess födoämnen bestå

uteslutande i gräs, blad och andra mindre saftiga växter.

Skelettet af alla hithörande arter har i allt väsent-

ligt stor likhet. Skallen utgör en mycket långdragen
oval figur 5 pannan plattkuUrig, hjessan starkt kullrig
med en långsgående kam

j hjernskålen ruirdt oval, på
sidorna kullrig j

nacken smalt utlöpande, trubbig, baktill

horisotelt ingröpt, vertikalt trindad. Kindbågarna bak-
till tjocka, framtill smala, afgifva ett golf i orbita, som
är stor, rund och helt omgifven ef en benring. Nosen

lång, på sidorna hoptryckt 5
näsbenen stora

upptill, på
utsidan starkt utbredda, slutas framtill i en spets. Fo-
ramen occipitale rundl

5 pars basilaris ossis occipitis
starkt hoptryckt. Process, styliformes mycket långa 5

bulUe osseai små. — Gombrädden starkt afrundad fram
mellan bakre kindtänderna. Underkäkens grenar långt

hopväxta i en spetsig vinkel
j

den hopväxta delen of-

van platt konkav, under plattrind, slutas bred och tvär.

Pars dentaria bredare bakåt, utvändigt platt ^ pars ad-
scendens än bredare, hög- angulus rund, platt, tjock.

Condylus tvär, allång, kullrig ^ process, coronoid. smal,

hög mycket högre än condylus. Tänderna ofvan: fram-
tänder 6 tättsitlande nedböjda tvära, framtill mer bre-
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da^ platta, baktill nfigot smalare aftrindade
5
hörntanden

1-1
, långt skilda från de förra, hoptryckt spetsiga.

Kindtänder 6-6 breda, den främsta störst har framtill

utåt en spetsig vinkel
j
den innersta bakåt, något sma-

lare afrundadj de 4 mellerste fyrkantiga, mer breda

än långa j tuggylorna tvära, vid bräddarna omslingrade
af en emaljskilva som från bakre-inre vinkeln gör en

slynga in mot midten af tuggytan, på hvilken dessutom

synes en eller annan Ö af emaljskifva.
— Nedan: fram-

tänderna 6, tättsittande, nästan räta, framåtrigtade ,

utåt bredare, mer platta, inåt mer trinda, i ändarna

snedt tvära. Hörntänderna \-\
^ något skilda från fram-

tänderna, hoptryckt spetsiga. Kindtänderna 6-6 alla

hoptryckta, mer långa än breda, de bakre mest
5

den

bakerste och främste längst och smalast, den förra

bakåt, den sednare framåt afsmalnande
,

de Öfriga af-

lå ngt-fyrkantiga 5 tuggytorna tvära, vid bräddarna om-

slingrade af en emaljskifva, som från utbrädden och

inbrädden gÖr en slynga in åt midten af tanden, så, att

den yttre slyngan ligger framom den inre.

Ånm.: Innan tuggytan blir betydligt sliten visa de öfra emaljskif-
vorna mer liivhet med halfmånsfigurer; dock skiljas de frän

Idislarnes genom följande: unga hästtänder utöfver l<äken

äro nästan fyrlcantiga jembreda, stundom ända till 3^ t.

höga, H till \i t. långa och nära \ tum breda; seder-

mera bli de ned mot roten mer breda än långa. Långs

yttre sidan gå två breda plattade fåror, skilda genom en

uppstående tunn trind kant och begränsade af dylika, af

hvilka den främre är större än den bakre. Långs inre

sidan ligger ett smalare, platt, räffladt band med invik-

na sidokanter. Sidoslyngan af emaljskifvan, som i bott-

nen är bred och slingrig, ingår från tandens inre-bakre

hörn och frän bakbrädden af nämnde band. — Sådana"

tänder finnas ofta i jorden, i torfmossar, till och med i

kritmergel. De ha tillhört unga hästar i 4:de, 5:te året— måhända af vilda, måhända af ännu lefvande tama
hästracer.

Öfriga Skelettet: Atlas: Öfra bågen kiillrig närmast
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bakbräddcn
,
nedra med en starkt uppstående hoptryckt

knöl vid bakbrädden
5 ilyglarna tvärt bågböjda med i

vidt skilda hål vid roten. Axis lång och liksom Öfriga

halsvertebrerna inunder, med en hoptryckt tunn kant
5

process, odonloid. under trindad, ofvan plattad ochined

dubbel ingröpning^ process, spinos. hoptryckt hög och

lång med bågböjd brädd, som baktill delar sig i två

process, obliqui med ledyta på undre sidan. De föl-

jande ha inga process, spinosi, utom 7:de, som har ett

rudiment. Ryggens vertebr. de främre 8— i O med

höga hoptryckta process, spinosi, de bakre, äfven som
ländens med låga tvära

^
de sednares process, trans-

versi breda långa, åt sidorna utstående. Costce de
främre bredare, med en bred ränna långs frambräd-

den
5
de bakre trindt hoptryckta. Sternum af 8 ben

hvaraf de 5 främre starkt hoptryckta, de 4 bakre ho-

risontell plattade. Scapula aflångf-solfjäderformig med
bred hals, största bredden utgör hälften af hela läng-'
den

5
cavitas glenoid. ovalt-rund

j process, coracoid.,
som ligger framom cavitas glenoidalis är derifrån skild

på långt afstånd och utgör en stor vinkelknöl, spina
närmast frambrädden, småningom uppstigande och ned-

stigande, bildar en slapp båge med en bakåtböjd
flik. Os humeri kortare än skulderbladet, tuberc. ma-

jus ej högre än minus, mellan dem är upptill och

framtill en djup trind ränna och en dylik mindre de-
lar tuberc. minus. I dessa ligga senor, som fästa sig

på process, coracoid. Utanför tuberc. maj. en äggfor-

mig, platlkullrig knöl
5 på spina (el lin. asp.) tuberc.

majoris en bred tlik något öfver midten af benet på
utsidan

j
nedra ledytan med två mycket olikt breda

konkava ytor, med en kant mellan sig 5
fossa anchoucTa

djup, rundad. Underarmen beslår nästan blott af elt

ben radius; ty af ulna är ej mer qvar än olecranon

och en smal benstilet, hopsmält med radius, som är

längre än Os humeri och hka med scapula, något böjd,
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framtill trind; baktill platt slutas nedtill tvär med två

framtill konkaverade baktill konvcxa ledytor^ med en

icke sned kam mellan sig; till artikulering med ossa

carpi 5
dessa ligga i två rader och utgöra 4 i öfra^ 3 i

nedra raden
j

af de i öfra är os pisiforme störst, rundt

starkt hoptryckt. Metacarpus egentligen 3 ben: det mel-

lersta som svarar mot långfnigrets (os mctacarp. med.)

utgör ett enda framtill trindadt, baktill plattadt ben^

som nedtill slutas med en tvärliggande cylinderformig

ledyta ;
som har en vall tvärs öfvér midten. Långs

bakre sidobräddarna af detta ben ligga fastvä.vla två

smala benstiletter (ossa metacarpi lateralia) som utgöra

rudimenter efter pekfingrets och ringfingrets ossa me-
tac. och bära inga tår. Foten har ej mer än 1 tå med
3 falanger, alla breda, ofvan platt-trinda med båda

sidorna fullkomligt lika, under platta: 1:sta dubbelt så

lång som bred^ 2:dra mer bred än långj 3:dje liofbe-

net, omklädes af hofven och har dess form, luider

platt, halfmånformig, ofvan och på sidorna trindad. —
Bäcknet: hvardera os innon:iinatum har fi-ämre delens

(ossis ilium) plan vertikal mot bakre delens (oss. isch.

och pubis) så att då bräddarna af det ovalt-runda fo-

.ram. obturat. ligga horisontelt, stå flatsidorna af os ili-

um verfikalt. Os ilium framtill starkt utvidgadt, utåt

något konkavt, inåt något konvext^ dess nmjulus^ spina-
lis eller intermis är mer spetsig, externus tvärt afhug-

genj tuber ischii på tvärs hoptryckt, uppstigande, tvärt

afhuggen.
— Os femoris rakt

5 caput åt siclan, collum

ofvan horisontelj Irochanter maj. delad i en bakre myc-
ket hög portion, en främre mycket lägre j

trochanter

minor på inre brädden under hufvudet, på yttre nå-

got lägre ligger en större flikformig trochanter tertius ;

nedra ändans articulationsränna framtill har inre bräd-

den högst, bildande en oformligt starkt utstående svald

knöl, öfver yttre condylus baktill en djup grop.
—

Crus : tibia baktill platt, upptill framåt med en spina,
Skandin:s Däggdjur. 30
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mellan denna och condylus extern, en bred rund kanal
j

nedra ändan har två snedt ingröpta ledylor framifrån

inåt, deröfver är benet framtill och baktill platt. Efter

Fibula finnes ett rudiment i en benspets, fästad på con-

dyl. externas. Astragalus: Öfra och främre ledytan en

Irochlea med mycket djup sned grop j
undra ytan helt

platt stöter till os naviculare^ bakre och yttre sidan

med 4 platta ledytor för caleaneum etc. Denna har

den bakåtstående hoptryckta delen med en horisontel

ingröpning baktill
j
den vid framändan inåt stående ho-

risontela delen med ledytor för Astragalus. Metatars.

liknar metacarp. men är mer hoptryckt på sidorna.

Bakfotens ben likna i del närmaste framfotens.

Iläist [Equus Cahallus LlN.)

Artm. Öronen (dä de läggas fratnj räcka icke öfver
midten af hufvudet; svansen ända från roten be-

vuxen med långa borstlika hår.

Synonymi: Equus Caballiis Lin. Syst. Nat. 1. p. 100. —
Faun. Svec. p. 15. — Erxleb. Syst. p. 207. — Desmar.
Mammal. p. 416. — Pallas Zoogr. 1. p. 255. — Retz.

Faun. p. 47. — Ilorse Pe.n. Brit. Zool. 1. p. 1. t. I. —
Bell Brit. Quadr. p. 365. — Clieval Bltf. Hist. Nat. IV.

p. 174. — Das gemeine Pferd Becrst. Nat. D. I. p. 226.— ScHREB. Säugedi. V. t. 309,310. — Sw Häst, Hingst,
Sto

,
Föl ; Norr. Hest, Mwr eller Hoppe o. s. v.

Vistelseort och lefnadssätt: Hästen förekommer i

tamt skick utspridd Öfver en stor del af jorden, från

cequatoriallrakterna ända upp i polarländerna. Hans täm-

jande, likasom Hundens, går tillbaka i tiden långt före

Historiens gryning, och hos de äldsta bildade folkslag,

hvilkas annaler hunnit till oss, finna vi redan hästen

tain och använd både som rid-djur och dragdjur. I

de äldsta skrifter vi känna, ^losis och Jobs böcker, om-
talas han redan. På förstnämda ställe berättas att un-

der den hungersnöd, som inträffade i Egypten under



HAST. 467

Josephs tid; utlemnades säd ur Kronans magasiner till

invånarne i utbyte mot deras hästar och andra bosliaps-

djur *} 5

i Jobs Bok, som i ålder tallar med den förra,

läses en poetisk målning af Hästens mod att trotsa

krigets faror **) och på samma ställe (v. 28) antydes
den ännu i Afrikas öknar brukade methoden alt ja-

ga Strutsen till häst. Herodotus förtäljer att i Xerxis

här mot Hellas utgjordes rytteriet af 80,000 man ***)
och redan i Trojanska och de äldsta Lydiska krigen
omtalas hästen. Likväl går hästens tämjande icke så

långt tillbaka i menniskoslägtets kulturhistoria som Hun-

dens, ty hos Yilden finnes icke Hästen lam, det är

först Nomaden som tamt honom, för att använda de^s

mjölk till dryck, dess kött till spis och dess skinn till

liggmatta. Så har det alltid varit, så är det ännu. På

de omätliga hedarne i mellersta och norra Asien kring-

stryka talrika Nomadhorder af tartarisk stam, som alla

äro hästmjölkare [Hippomolgi) och hästätare -(Hipj)opha-

gi) och som derföre kringföra på beten oräkneliga ska-

ror af dessa för dem oumbärliga djur. Hästarna äfven

i detta halfvilda skick, äro ganska olika, efter de skil-

da trakters beskaffenhet i hvilka de lefva. I sydligare

lågländta trakter, der tillgång finnes till rikare bete, äro

de större, i bergstrakterna mindre, men starka och lär-

aktiga. Öppna högländer synas vara hästens ursprung-

liga stamhåll^ i skogarna magrar han, i sumpiga^trak-
ter blir han storväxt, men dösig och trög 5 på högländ-
ta öppna fält deremot blir han

lillig,
munter o.ch stark.

Pallas berättar (p. a. st. s. 237) att bergsboarne i

Ryssland ganska väl känna, att om deras hästar tillbrin-

ga sommaren i skogen, afmagra de, men på Öppna

gräsiga fält återfå de snart sitt hull
j

mest tycka de

*) 1 Mos. Bok. k. 47. v. 17.

**) Jobs Bok 39. k. v. 22—28.

***) Herod. VII. kap. 87.

éoi
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om en med kullar beströdd Öppen mark. Det samma
anför Eiciiwald (Faiui. Casp.-caucas. p. 29J om de vil-

da hästarna på Kaukasus och slätterna vid Kaspiska

sjön *). På de omätliga stäpperne i stora Tartarietj

Mongolien m. m. ända till Altaiska fjällryggen och ge-
nom hela mellersta Asien^ der endast Nomader kring-

stryka, förekomma äfven vilda hästar, merendels i min-

dre flockar, sällan till 50 i hvar. Dessa äro, enligt

Pallas, vanligen gråbruna och bläcka med svart man

och svans samt ett streck långs ryggen af samma färgj

de ha mindre kroppsstorlek, större hufvud, högre ben

och något längre öron än vanligen de tama. Svansen är

föga nedhängande, manen också mindre och nästan upp-
rättstående. På långt afstånd vädra de en menniska mot

vinden och fly med en förvånande snabbhet. — Afven i

det Ösfliga Europa, uti Polen och Lithauen, hafva fun-

nits vilda hästar ända till sednare hälften af förra sek-

let. Att vilda hästar förekommo trupi)vis i Norden

visste redan Romarne (Plin. Hist. Nat. A'III. cap. 1 ö).

Blasius MiiRUKM påstår (p. 10.) att ännu kring 1780

funnos vilda hästar i Tyskland i skogarna vid Kayser-
swerth m. m. — I äldre Polska lagböcker utsättas uti

.lagtstadgan, priset på Bison (Zubr) Elgen (Los') och

Vildhästen (Kön dziki) m. fl. Dessa sist nämda be-

skrifvas som små oansenliga, af black färg o. s. v. **).

Härtill kommer det Eicuwalu intygar, att i Lithauen,

Volhynien och Podolien finnas talrika fossila tänder, som

i intet afseende äro olika tänderna af nu lefvande hä-

star (Nova Äcta Åcad. Lkopold. Carol. XVI. 2. p. 080).

Ja äfven i det södra Skånes torfmossar förekomma häst-

*) Eqiä feri . . . qui tamen in apricis potius et gra-
minosis (Icscrlis, Ponlo vicinis, quam in montosis, quffi non

perferunt et uhi monticolarum equi macescere solent, adfu-

isse vidcntur.

**) Puscu i WiEGMANiNS ArcMv. VL 1. sid. ö7).
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tänder under sådana förhållanden, att de påtagligt synas
hafva tillhört denna djurart i vildt skick. Att här i

provinsen länge funnits halfmlda hästar, från hvilka de
såkallade utgdngshästarna (se nedanför) härstamma,
kan man sluta dcraf, att i den gamla Skåne Lagen siad-

gas, att den som eger vilda hästar skall laga vara på
dem, så att de ej komma på andras åkrar eller än-

gar från Pingst till Michaelis *).

Af allt detta kunna vi sluta, att hästen ursprung-
ligt tillhör den Europeisk-Asiatiska Kontinenten, och
derstädes icke sumpiga eller skogbeväxta trakter, utan
mer högländta och öppna fält. iMen i hvilket land af

nämnde verldsdelar hästen först blifvit tämd, det veta
vi icke

j
kanske har det skett ungefär samtidigt på mer

än ett ställe och af mer än en Nomadstam. Men att

det skett af Nomadstammar och pä högländta vida
fält,

kunna vi taga for afgjordt.
— Således visst icke i Egyp-

ten^ som någon ])åstått.

Afven i Skandinavien har hästen från urminnes
tider varit tam^ ben af dessa djur förekomma, jemte

betseltyg af brons i grafvar med värjor och andra va-

pen af brons, hvilket antyder en tid som är äldre än
både vår upptecknade Historia och våra Sagor, och un-
der hvilken här således redan fanns kavalleri. De ben-

fragmenler från denna tid, jag undersökt, antyda en
icke liten hästrace. — Under den sednare, sannolikt i

6:te seklet **) hit inkomna Odinska AValhalla-kulten, off-

rades hästar till gudarna och offermåltider höUos vid

Högtidsdagarna, då hästkött förtärdes och hästblod dracks

gemensamt af alla gästerna. Med Christendomens in-

förande afskaflades småningom bruket af dessa offer;

*) Lib. IX. §.11. "Stoth horsam allum oc vildum hor-
suin scal bin är tbem a wardä oc gömä''' etc.

**) Jemför mitt Inträdestal i Witterh. Hisl. och Åntiqu,
Akad. cl. 17 Dec. 1844.
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och som den Christne skilde sig från Hedningen uti

yttre religionsplägseder^ äfven deri
^

att den sednare vid

religiösa fester åt hästkött, den förre icke
j
så blef det

religionspligt för den Christne, att ej spisa hästkött, li-

kasom det är för Juden att ej äta tläsk^ och denna

plägsed har ständigt iakttagits ända till närvarande dag.

De hos oss förekommande hästracer, som synas

vara de äldsta i landet, och som hafva mer än de

andra någon, ehuru atlägsen, likhet med den vilda äro:

1) Norrska hästen: af smärre växt, undersättsig,

tätt och starkt byggd, med rät rygg och ej hög länd,

hufvudet stort med bred nos, och en sänkning fram-

om ögonen, halsen kort och tjock, benen låga under-

sätsiga.

Till färgen är den oftast black eller öfvergående
från denna färg till den isabellgula, ofta med svart man
och svans, samt ett streck af samma färg långs ryg-

gen ,
och stundom ett dylikt tvärs Öfver bogarna.

—
Denna hästrace förekommer isynnerhet i Norriges fjäll-

bygder, äfven som i tillgränsande trakter af Sverige.

Man ser honom ända ned i Bohuslän. Den är eldig,

liflig, stark och uthållig. Kallas Nordbak eller Norr-

bagge.

2) Skånska Utgängshästen eller den så kallade

Färsingen, är undersätsig och tättbyggd ,
liksom förra,

och har stort tjockt hufvud, men Öfvergår honom ofta

i storlek. Färgen svart, brun, stundom hvit.

3) Westgöta Hästracen: Noring anför sid. 89 att

i norra delen af Westergötland, i Walla och Wadsbo

Härader, förekommer en egen rask hästrace, som anses

mest passande till skjutshäst.
— En förträfflig hästrace

förekommer i trakten af Weberöd, Efverlöf och kring-

liggande socknar, der marken är högland, torr och

sandig.

Genom utifrån införda hästar hafva hästracerna hos

oss blifvit så mångfaldiga och så sammanblandade att
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det är omöjligt att åtskilja dem. Äfven hos oss hafva^

dels på Stuterierna dels hos enskilta^ åtskilliga af de

ädlare racerna underhållits fcir hästafvelns förbättrande.

Härom torde jag få hänvisa till Nouings anförda bok s.

67 o. f. Figurer öfver åtskilliga hästracer , se Schintz

Nalurgesch. tind Abbild. der Säugethiere p. 257 och

figurer. Från hvilken vild art de storväxta tamhästarna

härstamma, är ännu ej kändt. Det synes m^ig omöjligt

att de skulle leda sitt ursprung från den småväxta vil-

da art, som ännu förekommer i Asien.

Såsom ytterligheter af hästen i anseende till stor-

leken, kunna anföras:

aj Den Engelska Dray-horse (draghästen, släp-

hästen^ elefanthästenX den störste, mest undersätsige

och grotlemmade af alla. (Bell Brit. Quadr. p. 376.

fig. SciiiNz Säugeth. fig. 106). Den är kring 11— 12

qvart, hög. På Londons gator ser man den dagligen

för tunga vagnar med porter-tunnor och dylikt. I Sve-

rige har jag ej sett någon.

b) Öländningen, en dvergrace, som förekommer

på åtskilliga Öar, såsom Öland och Ösel i Östersjön,

Wärö och Böst i Ishafvet vid den verldsbekanta Malström-

men^ på Shetland i Nordsjön (den från sistnämnda ö

kallas i England PonyJ samt på Corsika, Sardinien och

några andra öar i Medelhafvet. De äro 5 till 7 qvar-
ter höga.

De hästar som gå ute hela vintren få, här som
annorstädes i kalla klimat, en långhårig fäll, som mest

liknar en björnfäll. Sådant är förhållandet med Skån-

ska Utgångshästarna och isynnerhet med dem som un-

der vintren gå ute på öarna i Nordsjön och Ishafvet.

De likna i detta hänseende Baschkiriska vildhästen på
Ural.

Födoämnen: Bedan hästens tandbyggnad visar att

han, likasom Idislarne, uteslutande lefver af växter, al-

drig, som Svinet, derjemte af kött, och att dessa väx-
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ter icke äro saftiga stänglar och_ rötter, utan gräs, löf,

mjöliga växtfrön och säd — isynnerhet förstnämnde

slag. Sådant är dess lefnadssätt i vilda tillståndet. Af-

ven i tanit skick mår han -bäst af godt hårvallshö samt

gröpjad hafre, bönor, vickor o. d.

Fortplantning: Hästens naturliga parningstid infaller

i medlet af Mars och varar till Juni. Stoet går dräg-

tlgt 1 1— 1 2 månader stundom något kortare, stundom

något längre. 3Ian påstår att om betäckningen sker i

ny skall det föda förr, i nedan sednare. Stoet föder

ett, sällan två föl. Att fölet födes blindt påstås af

många men nekas af andra. Före 4:de året bör ej

Stoet lemnas åt Hingst. Det kan föda ända till 'I6:de

året och deröfver. En kastrerad Häst kallas Wallack;
Om våren eller hösten, i 3—4 året, kastreras Hästen.

Att Anglisera Hästar består deri, att man i 2:dra el-

ler 3:dje året afskär svanssenorne två tum från svans-

roten rundt ikring, och binder svansen upp. Då såret

är läkt, afhugger man svansen ^ fot från svansroten.

Detta är likväl en grym method, hvarigenom man be-
röfvar Hästen en stor del af dess skönhet och sätter

honom ur stånd att försvara sig för sina arf-fiender

llngor och bromsar. Hästens ålder Öfverskrider väl

sällan 30 år, fastän man någon gång anfört dem som
skolat vara vida äldre.

Anmärkn.: Då värdet af en häst till en stor del beror af dess

ålder, har man Muit män att uppsöka sådana kännemär-

ken, hvarigenom man med säkerhet kunde bestämma
den. Dessa har man isynnerhet trott sig finna i fram-
tänderne. Fölet fudes merendels utan tänder- 14 dagar
efter födseln framkomma 4 mjölktänder, neml. de två

mellersta i hvardera käken. Snart derefter frambryta
de 4 följande. Efter 3—4 månader de 4 sista. Alla des-

sa kallas Föltänder. — Då Fölet blir 2|—3 år gammalt,
fällas de 4 mellersta; de som efter 14 dagar återkomma,
äro gulaktige och ej så hvita eller breda som mjölktän-
derna. Vid 3^ års ålder utfalla de 4 följande; vid ik år

de fyra sista. — De nya permanenta framtänderna hafva i
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början på tuggytan en svart grop, kallad Kärnan eller

Bönan. Denna minskas i samma mån som tanden nö-

tes, och i 7:de—8:de året är vanligen gropen utnött

och fläcken försvunnen; neml. i 6:te året på de två mel-
lersta i underkäken, i 7:de året pä de två näst mle-
lersta och vid 8:de årets slut på de två yttersta.

—
Efter denna tid tager man af Hörntänderna (Betarne)
kännemärken för åldern. De undra framkomma vid 34-,
de öfre vid 4 års ålder och äro mycket spetsiga. Efter
6:te året blifva de mer och mer trubbiga; i lOxle året

äro de helt trubbiga och mycket långa, emedan tandköt-
tet då börjar att förminskas. — Dessa kännetecken äro
likväl icke alltid pålitliga. En god afhandling i detta äm-
ne är: Darstelhtng des zahnalters des Pferdes etc. von
Mich. von Erdelyi.

Skötsel sjukdomar m. m.
Ånmärkn.: Dessa Artiklar skulle, för närvarande arbete, blif-

va allt för vidlyftiga, om de fullständigt skulle afhandlas.
De äro ämnen för hela böcker. Sådana finnas också,
till större mängd om Hästen, än om något annat djur.
I SucKOWS Naturg. der Thiere 1797, I. (sid. 294 etc)
upptaga sex octav-sidor förteckning på böcker om Hä-
sten och säkert finnas ännu många flera. Af Svenska

Afhandlingar vill jag anföra (utom dem jag redan nämt).
Inledning till Hästars kännedom af A. H. FtORMAN, Lund
1794-. — Underrättelse om de allmänna Häst-sjukdo-
mar etc. af Florman 1815. Jemför äfven Norjmgs anför-
da arbete. .

Nytta: Hästen är ett af de nyttigaste och mest

oumbärliga Djur, som Menniskan underkufvat och gjort
till sin egendom. Han förenar en utmärkt läraktighet
med en ädel stolthet^ och mod med skönhet. Han

deltager med oss i jagtens nöjen ^
i krigets faror, i jord-

brukets och slöjdernes besvärligheter.
Äfven gagnar han oss genom åtskilliga produkter.

Flera folkslag äta Hästkött t. ex. de sydliga Polackar-

ne, Kalmuckerne, Tartarerne, Negrerne vid Guinea-
kusten o. s. v. Stomjölk fortares dagligen af Kalmuc-

ker, Tartarer och Mongoler. Tänderne nyttjas till po-

leringj benen till svarfvare-arbeten. Huden garfvas till
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sallader, remtyg m. m. Häst-tagel nyttjas till kruUhår

att stoppa stolar, madrasser m. m. äfven till fågelsna-

ror o. s. v. Af hofiarne förfärdigas kammar, berliner-

blått m. ra. — Hästgödseln säges vara hettande och

passar bäst på sega och sura leråkrar. På vissa

ställen t. ex. i fjällbygderne af Norrige och Sverige,

brukas hästspillning
•

att dermed under vintren fodra

kor och svin.

Åsna C^quus Asinus Lin.)

Artm. Öronen, dä de läggas fram, räcka vida öfver

midten af hifvudet; svansen blott i spetsen be-

vuxen med långa hår; färgen gråblack med ett

svart streck långs ryggen och ett tvärstreck ned-

åt bogarna.

Synonymi: Equus Asinus Lin. Syst. \. p. 100. — As7ie

BuFF. Hist. Nat. IV. p. 337. — Ass Bell Brit. Quadr. p.

383. — Der Esel Bechst. Nat. Deutschl. 1. p. 282. —
ScHREB. Säugeth. V. t. 312, 313. — Åsna Noring Hus-

djursskötsel s. 15. Sv. Åsna, Boricka.

Skallen så väl som hela skelettet är likt Hästens.

Väl finnas stora individuella olikheter, så att om blott ett

exemplar af hvardera betraktas, skall man lätt kunna

uppräkna en mängd skiljaktigheter, hvilka dock, om ett

större antal af hvardera arten jemföres, samtliga eller

till största delen försvinna. Vid jemförelsen af ett par

fann jag: gomen hos Hästen mer platt, hos Åsnan på

långs urgröpt 5
hos hästen stod bakbrädden af gomen

bakom tvärlinien mellan bakersta och näslbakersta kind-

tanden, hos Åsnan stod den mycket längre fram. Hos

Hästen var pars^ basilaris oss. occip. på sidorna starkt

hoptryckt, hos Åsnan trind^ hos hästen var märket ef-

ter nackhastet nedåt spetsigt, hos åsnan afrundadt. På

öfra kindtändernas tuggyta ingår, så väl hos hästen som

åsnan en längre slynga från bakre, en kortare från

främre inhörnetj men hos hästen är den bakre inåt

bred och tvärslingrig, hos åsnan smal och afrundad.
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I underkäken ingår slyngan från inhörnet framtill och

insidan baktill mot midten^ dit likaledes en ingår från

utsidan och en kortare från insidan.

Vistelseort och lefnadssätt: Det finnas få tamdjur,
om hvilkas vilda stam Naturforskarne äro ense^ och så

vidt jag vet är det bland däggdjuren endast det van-

liga tama Svinet om hvars vilda ursprung ingen tve-

kan uppstått. Åsnan deremot anse somliga härslamma

från en vild art, andra från en annan. De flesta an-

taga dock att den vildåsna, som i sitt hemland, af Kir-

giser, Bucharer, Kalmucker och Nordperser kallas Ku-

lan, och som förekommer på de vidsträckta torra och

sandiga Öknarna i stora Tartariet och Mongolien, är den

vilda stammen till detta i södren särdeles nyttiga tam-

djur. Kulan, som redan hos de gamla folkslagen var

känd under namnet Onager, lefver truppvis samlad i

stora skaror på de vilda och bergiga Öknarna i meller-

sta Asien och gör vandringar mot vintren åt söder än-

da till Öknarna vid nedra Indus och till det Östliga Per-

sien, der man anser dess kött som läckert villebråd,

och der stora jagter på denna vilda djurart anställas

af Furstar och andra förnäma. Vildåsnan är skygg och

flyr vid minsta förmodade fara
^
dock stannar hon snart,

ser sig om åt alla sidor och flyr derefter åter. Hon

är egentligen ett bergdjur och klättrar fÖrträtTligt bland

stela klippor, dit hon, skrämd, gerna tager sin till-

flykt. Hon är större, raskare och långt skönare än

den tama åsnan, sådan denna visar sig i det meller-

sta och nordliga Europa
— och detta instämmer ock-

så med alla kända djur, att vilda stammar äro större

och m.odigare än den tama race, som derifrån härle-

der sig.

Åsnan anses hafva varit ännu längre tam än hä-

sten, hvilket dock lärer vara svårt att afgöra^ ty beg-

ges tämjande går tillbaka i tiden före både Historia

och tradition
j begge omtalas i de äldsta skrifter vi kän-
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na och begge finnas afbildade på gamla Egyptiska vägg-

målningar. I länder belägna lika sydligt som dess egent-

liga fädernesland är tama åsnan större
,

vackrare och

raskare, än i de nordliga, der hon af kOld och dålig

medfart är förkrymplad och usel. I Persien nyttjas

hon till ridhäst och begagnas hellre än hästen till re-

sor, emedan hon anses vara uthålligare och mindre

ömtålig. I Syrien skall finnas en h\it race, hvars be-

gagnande fordom var, förbehållet Juda-Konungarna, och

som nu företrädesvis begagnas af preslerna. I vårt

kalla klimat trifves Åsnan icke rätt välj endast i Rikets

sydliga och mellersta landskap träffas hon der och hvar

vid Herresätena, och begagnas merendels att draga

ved- och vatten-kärror. Åsnan är långt Ömtåligare för

kölden än Hästen, men hon håller tillgodo med uselt

hö och taggiga växter, som ratas af Hästen och horn-

boskapen. Till dryck fordrar hon rent och kallt vat-

ten. Asnemjölk anses vara särdeles välgörande i tä-

rande sjukdomar. Deraf blir äfven den bekanta Par-

messan-osten tillredd. — Åsnans brunsttid infaller om
våren. Efter 'I I månader föder hon 1 eller 2 föl.

Af denna art finnas bastarder:

I ) Mulåsna (Equ. Asin. Mulus Lin. — Bell p. a. st.

sid. 389) fallen af åsnehingst med sto. Denna kommer i

storlek och färg närmast^ modren, men öronen, länden

och svansen likna mer Åsnans.

Denna bastard har länge varit känd och begagnad.
I Palestina fans han redan i Judarnes tid derstädes, och

omnämnes på flera ställen i Bibeln. — Mulåsnan har

Åsnans uthållighet," tålamod och säkra gång, och är

vanligen starkare än en häst af samma storlek. I Spa-

nien, Portugal, Södra Amerika och andra bergiga län-

der med mildt klimat, nyttjas Mulåsnan till riddjur och

att transportera tunga bördor
^

i södra Frankxike spän-
nes hon för plogen, I Sverige förekommer hon ännu

mer sällan än Åsnan.
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2) Equ. Asin. Hinnus: af Hingst och Asnehona.

Småväxt, illa bildad, lat, tung och trög. Hon finnes

icke, så vidt jag vet, hos oss.
o

Anmärkn.: Mulåsnan är således bastard af Asnehanne med
Sto, och af denna bastard gifvas sä väl hannar som
honor. Dessa kunna (lika litet som andra bastarik-r)

fortplanta sig med hvarandra; men Muläsnehanne fort-

plantar sig med sto och Muläsnehona med hingst, och

af dessa föreningar blir afföda. Profess. Bell omtalar

det i sin Hist. of Brit. Qudr. p. 390. Äfven anför han
ett exempel på afföda mellan ett sto och en han-bastard

af Zebra och Åsna. Vidare åberopar Bell (p. 389.) en

sådan fruktsam förening (mellan bastarder och endera af

de arter, från hvilken den härstammar) som en väl känd

sak, och anför dcrpå så väl hönsfoglar som simfoglar i

tamt tillstånd. Prosten Ekström anför (i Jägare-Sällsk.
Tidskr. 1833. sid. 677.) ett exempel pä en bastard af

Grönsiskehanne och Kanariehona ,
som alstrade afföda

med en kanariehona. — Dessa data äro^ ytterst vigtiga
för utredandet af de vilda stammarna till våra tamdjur.
Det är derigenom afgjordt att bastarder kunna fortplanta

sig med individer af så väl den ena som den andra ar-

ten frän hvilken de härstamma. Om nu dessa af bastard

och hufvudstam alstrade bastarder kunna fortplanta sig

sig med hufvudstammen — hvilket synes lättare än i

första ledet — så måste dessa sålunda med allt mer
och mer blod frän hufvudstammen försedda bastarder

kunna med hvarandra fortplanta sig och frambringa fer-

til afföda och denna måste väl bli en konstant race. Pä
detta sätt föreställer jag mig tillkomsten af våra flesta

tamdjur, som ej fullkomligt likna någon enskilt vild art,

men synas härstamma från tvä eller flera. Se vidare

härom Tamoxens naturalhistoria i detta arbete.
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Ordningen: Idlslare (Ruminantia.)

Boskapsdjm* (Pecora Lin. *)

Tänder: Framtänder i öfverkäkeii inga, i underkäken 8.

spadlika, de mellerste bredast; kindländer ^~^
strecktecknade med dubbla hat[mänsfigurer.

'

Undehkäksfästet en platt knapp med största bredden

på tvärs.

Fötteunä: tvä fullkomligt utvecklade tär pä kvar fot,

försedda med klöfvar , äfoen tvä smärre bakåt-

liggande tär med lättklöfvar.

Denna Ordning är liksom Gnagarnes en af de na-

turligaste och bäst bestämda i hela klassen. Den in-

nefattar de Däggdjur med klöfvar, som sakna framtän-

der i mellankäksbenen och hafva 8 mer eller mindre

utbredda spadformiga framtänder i underkäken. Bri-

sten på framtänder ofvan ersätles genom en hård brosk-

artad valk. Hörntänder saknas hos de flesta
5

blott

några arter af ett enda inhemskt slägte, Hjortslägtet,

hafva dem i Öfverkäken **). Ett stort tomrum finnes

derföre mellan framtänderna och kindtänderna. Dessa

sednare äro alltid sammansatta, på den slitna tuggytan
strecktecknade och till antalet 6 på hvar sida i hvar-

dera käken. Af dessa äro de tre inre egentliga kind-

tänder, och hvardera är på tuggytan tecknad med 2

dubbla halfmånsfigurer^ som i öfverkäken vända spet-

*) Rörande hela denna Ordning se en yppedig och sär-

deles grundlig afliandling i Vetenskaps Akad. Handlingar för

4844. sid. 121: Methodisk öfversigt af Idislande djuren,
Linnés Pecora; af G. J. Sundewall.

**) Dock finnas de^ med undantag af Renen, blott hos

hannarna, och ej en gäng dessa hafva dera alltid. Elgen
har dem aldrig och Råbocken saknar dem oftast. Jag har

derföre icke, med Bi.ainville (Bulle t. des se. 1816. 73. —
Isis 1819. H. 7. p. 1090) kunnat indela denna Ordning efter

hörntändernas närvaro eller saknad.
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éarna tddt ,
i underkäken, inåt; den innersta tanden i

underkäken har alltid 3 halfmånar, af hvilka den inner-

sta är enkel. De tre främre svara mot falska kmd-

tänder och hvardera är tecknad med en dubbel half-

månsfigur *). Alla dessa figurer bilda på hela tand-

raden långsgående vågformiga linier. För att med dem

söndermala födoämnena måste derföre horisontela sido-

rörelser mellan käkarna ega rum. Dessa finnas också

i högre grad hos de Idislande än hos andra djur. Sedd

från sidan bildar hela tuggytan en ziczaclinea af nästan

rätvinkliga fåror och ryggar. Underkäkens ledknappar

(condyli) äro, för dessa sidorörelsers skull, ofvan plat-

tade^ ledgropen (cavitas glenoidalis) mycket platt och

tnbercrdum articulare saknas.

Beträffande Idislarnes benbyggnad i öfrigt, så skil-

jer den sig från de andra Däggdjurens genom följande:

1:o Skallen: Ögonhålet är helt kringslutet af en

benring, som bildar en tunn kant rundlomkring det
5

hos Oxen och Elgen är dock undra delen deraf mer

bred och platt (Sådan är den äfven hos Hästen, men
här bildar ringens breda platta underbrädd en skarp

kant som fortsattes framåt på kinden och slutas der

öfver 4:de kindtanden).
— Mellankäksbenen framtill ho-

risontell platta, tunna, utan spår till tandgömmen. —-

Pannbenen bära ofta hornsteglar eller spår efter aflfall-

na horn. — Underkäkens fästytor (se ofvan). Hos

hästen deremot är ledknappen tvär och kuUrig, och

ledgropen bildar framtill en valsyta, bakom denna en

grop och bak dennas inre hälft en uppstående flikfor-

mig kantj nacken konkav eller tvär. Hos Elgen liksom

hos Hästen horisontell urgröpt, men derjemte liksom

hos Svinet, vertikalt ingröpt med bakåtstående sido-

*) Blott de 3 främre kindtänderna fällas och ombylaä
mot andra, de 3 inre komma ej mer än en gång fram och

ymsas aldrig.
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kanter. Långs nedåt nacken går en uppstående linea,

på hvars öfra del finnes en skråflig fläck till fäste for

nackbastet. Denna fläck är af olika form hos skilda

arter. — Condyli occipitales med- en tvärrygg mellan

de bakre och undre konvexa sidorna
5

dessas ledytor

framgå framom foram. occipit. och bilda en tvär ur-

gröpning, framtill begränsad af en uppstående kanl.

NB. så äfven hos hästen, men der är ingen tvärgrop

eller kant framtill. — Processus stilifornies stå utanför

sidorna af condyli, äro något inböjda, på sidoYna utåt

och inåt platta.
— Pars, basilaris bred platt-trind eller

trindad. — BuUcb ossece små på sidorna hoptryckta
—

Gombrädden spetsvinklig eller afsmalnadt-tvär
j

blott

hos Renen bågformig med en spets i midten och med
vomer gående tillbaka med sin bakbrädd nära lika långt

som bakbrädden af alse pterygoideae.
— Tårbenen sto-

ra utgöra en del af ansigfsylan mellan orbita, pannbe-

net, öfverkäksbenet och kindbenet. Underkäkens gre-
nar förenade genom tandad söm i en spetsig vin-

kel
j
dess horisontela del smalare, framåt spenslig, der

tandlös och med skarp kant
j
dess uppstigande del hög,

bred, isynnerhet öfver den afrundade bakåtstående vin-

'keln, dess ledyta platt, på tvärs bred, ligger mycket

högre än tandraden
3

dess process, coronoid. hög lie-

formigt bakåt böjd. Tänder (se ofvan).
—

Ofriga ske-

lettet: Atlas, flyglarna mer långa än breda tillbakagå-

ende med bågböjda sidobräddar och med ett hål nä-

stan på midten vid roten, men intet hål i bakbräd-

den
j

Öfra bågen kullrig, undra med en knöl Öfver bak-

brädden, öfver denna på insidan af ringen en bred Öf-

verbroskad yta som upptager mer än. hälften deraf och

är läge för den breda process, odontoideus. — Axis,

dess process, odont. är en bred och kort halfcylinder

med en bred ränna på öfra sidan. — Refbenen breda

med en skarp kant framtill. — Bröstbenet består af 6

genom brosk förenade slutligen hopväxta stycken, de
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4 mellersta breda, under platt-konkava, det främsta

smalare, i midten trindadt, framtill utbred t.
— Skul-

derblad: solfjäderformigt med spina nära främre bräd-

den^ spina är hög nedtill och der tvärt afskuren (Acro-

mion).
— Os humeri trindt, kortare än Skulderbladet,

tuberculum majus delad i 2:ne, en främre mycket hög

tvär, en pä utsidan liggande hoptryckt 5
mellan majus

och minus en djup kanal för senan af muscul. bicepsj
nedra ledytan framåt tvärliggande valsformig med två

fördjupningar och tre upphöjningar, svarande mot för-

djupningar och upphöjningar på öfra ändan af Radius.

— Antibrachium : Radius tjockast halfcylindrisk böjd,

har öfra ändans tvärliggande articulationsyta för os hu-

meri med två upphöjningar och tre fördjupningar, af

hvilka den innersta är störst
5
nedra ändan har tre snedt

urgröpta ledytor och kammar för ossa carpij på fram-

sidan nedtill en långsgående urhålkning. Af Uhia fin-

nes ej mer än process, anchoneeus och en tunn ben-

stilet, som är fastväxt vid Radius på dess bakre si-

da långs hela benet. Metacarpus: dess två ben, här

svarande mot långfingrets och ringfingrets, äro hopväx-
ta till ett enda långt halfcylindriskt ben [Le canon

Cuv.) livars nedra ända är genom en d|up inskärning

delad i två hufvud, (hvartdera utgörande en tvärlig-

gande cylinder, med en hög rygg mellan 2:ne ingröp-

ningar) hvilka artikulera med tårna, som alltid äro blott

två fullkomligt utbildade, Tåbenen ej symetriska, insi-

dan vertikal, utsidan sluttande, yttersta falangen af sam-

ma form som klöfven. — BäcJmet: Os ilium med en

långsgående rygg utvändigt, framtill starkt utbredt i

en yttre och en inre vinkel
j

den yttre längst spetsi-

gast stundom snedt afskuren
j

den inre som fäster sig

på sidan af Sacriim , kortare, afrundad. Os ischii sXo^Åi

vertikalt mot förra: tuber ischii tvär, har ett utskott

utåt och vanligen ett uppåt och ett bakåt. Symphysis

mycket längre än foramen obturat. — Femur kortare

Shandin-.s Däggdjur. 31
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än
tibia^ caput ofvan horisontell med tjock hals, tro-

chanter tvärtrubbig, mycket högre än hufvudet, rännan

för knäskålen har utbrädden skarpare, mer nedslåen-

de än den inre
5 gropen mellan ledknapparna baktill

bred, mest likasom livardera knappen.
— Tibia upp-

till tjock trekantig, nedan, fram orh baktill mer plat-

tad, nedra ändan med två icke sneda ingröpningar med
en uppstående rund del mellan sig. Fibula en kort

smal benstilet, som ej är hopväxt med benet och som

ej räcker till dess midt. — Astragalus har tvärt-cylin-

derformig, med en grop i midten försedd, ledyta både

framtill och baktill —
Metalarms lik metacarpus, men hoptryckt på si-

dorna
j
Tärna lika framfotens.

Af de mjuka delarna är Hjernan liten i förhållan-^

de till kroppen. Bland de yttre sinnen äro hörseln och

lukten de mest utbildade
5

öronen äro vanligen långa

och kunna efter behag riglas nästan åt alla håll
5

lukt-

hinnan i näsan har på de spiralformigt hoprullade muss-

lebenen en ganska stor yta.

Benämningen Idlslande djur, hafva de fått af den

besynnerliga egenskapen, att de åter uppstöta de en

gång nedsväljda näringsämnen, tugga dem ånyo, och

nedsvälja dem derefter för andra gången. Denna egen-
het beror af den alldeles egna formen och beskaffen-

heten af deras magar. De hafva nemligen fyra magar,
af hvilka de tre äro så ställda, att födoämnena kunna,
efter djurets behag, införas i hvilkendera som helstj

ty matstrupen Öppnar sig vid föreningspunkten af dem
alla (Cuv.). Ur de två första af dessa magar uppstö-
tas de blott groft krossade födoämnen, för att mellan

tänderne finare söndermalas, hvarefter de nedsväljas i

den tredje och gå derifrån in i den fjerde, som är

den egentliga digestions-organen, svarande mot de an-

dra djurens mage.
— Tarmkanalen är ganska långj

(hos Oxen är den 22 gånger så lång som kroppen).
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Blindtarmen är äfven mycket lång. Lefvern är ganska
stor. Alla arter hafva Gallblåsa , utom de som höra

till Kamel- och Hjort- slägtet^ hvilka sakna den. Lun-

gorna äro sma i förhållande till lefvern och tarmkana-

len. — Spenarne 4 sitta bakom magen.
Af allt detta ser man att Näringsredskapen (re-

productions-organerne) äro af alla de mest utbildade^
hvarföre dessa djur med skäl anses och kallas reproduktiva.

Af den angifna organisationen följer^ att de Idis-

lande djuren sakna många af de egenskaper^ som ut-

märka Rofdjuren, af hvilka de, i anseende till orga-
nernes utveckling, utgöra motsatsen. — De äro froma,
rädda och föga listiga.

Denna Ordning innehåller de nyttigaste och för

menniskan, på olika bildningsgrader, oumbärligaste djur.
För Nomaden äro de lika vigtiga som för Åkerbruka-
ren. I enskilta hushållningen kan

allt, utan undantag,
af dem användas.

Alla hithörande djur lefva uteslutande af
växterj

några tycka mest om gräs, andra förtära hellre örter,

löf, bark, mossa o. s. v.

De Skandinaviska Idislarne kunna lämpligast inde-

las i två familjer:

1:sta Familjen:
Med ärlig'en affallande horn. (Cervina).

Hornen solida, greniga, i början mjuka och kläd-

da med en härbeväxt hud, ersättas ärligen af större,
med flera grenar försedda.

Hit hörer slägtet Cervus.

2:dra Familjen:
Med ständigt qvarsittande horn. (Caprina och Bovina).

Hornen odelade utgöra toå tillspetsade benutskott

frän pannbenet, omgifna med en i spetsen tillsluten

hylsa af ett elastiskt ämne som egentligen kallas horn.

Dessa utskott och deras skidor växa under djurets he-
la lifstid.

31*
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Hit höra slägtena: Capra, Ovis och Bos.

Öfversigt
af de Skandinaviske Idislarne*

1:sta Familjen: Hjortdjur (Gervina). Se ofvan.

Hornen greniga, saknas hos honan (utom Renen) ; kroppen van-

ligen smärt, benen högn, svansen kort; tärgrop under ögo-

nen; Hären täta, spröda, utan bottenull. Sträfva hårtofsar

pä jjakbencn [Cerrus Lin.).

Cermis Alces: hornen nathandslika mer breda än länga ho-

risontelt ät sidorna rigtade; en härtofs pä insidan af ba-

sen och en långhårig tapp under strupen.— Bama: Hornen frän roten till midten trinda med tvä

framätrigtade spetsar, upptill utplattade med spetsar upp-
åt och bakåt. Plårtofs bakpå öfver midten af benet.

— Tarandus: Hornen släta trinda, rigtade upp-, ut- och

bakåt, och böjda framåt, furs<^dda med 2 grenar framåt

och en tagg pä bågen bakåt; mot ändan plattade, med tag-

gar uppåt och bakåt. Näsan härbeväxt. En större här-

tofs på insidan af hasen.— Elaphus : Hornen knottriga, trinda ända till spetsen;
alla grenarna fiän främre sidan; hårtofs pä utsidan af benet.

— Capreolus : Hornen groft knaggliga ,
trinda ända till spet-

sen; både fram och baktill greniga; härtofs på utsidan

närmast hasen.

2:dra Familjen: delas i Caprina:
Hornen hoptryckta, kantiga, skrynkliga, bågformigt bakåtböj-

da. Hakan med skägg. (Capra Lin.).

Capra Hircus: Hornen med skarp kant framtill; kroppen täckt

med ragg.
Hornen hoptryckta , skrynkliga ,

framifrån bakåt spiralformigt

böjda; hakan skägglös. (Ovis Lin.).

Ovis Aries: Kroppen ullbetäckt.

och Bovina:

Hornen släta trinda, gå från pannan utåt och böjas dercfter

framåt, inåt eller uppåt. (Bos Lin.).

a) Hornen sittande pä kanten mellan pannan och nacken,

(i) Tam Boskap:
Bos Taurus Lin. Pannan platt, stundom upptill med högkull-

rig nacke; hornen olika till storlek och rigtning, stun-

dom inga.

aj Större; pannan platt med rUt nackkant, hornen längre.

Låglandsracer.
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h) Smärre; pannan upptill kullrig med uppstående nack-

kant, hornen små eller inga. llfxjlnndsracer.

(S) Vilda, hos oss fossila arter:

Bos Urus: Pannan platt, ofvan tvär, hornen stora, rigtade

utåt, framåt och uppåt.—
fronfosus : Pannan plattkullrig, ofvan uppstående, hor-
nen små plattrincla , rigtade utåt, nedåt oeh framåt.—
lonfjifröns : Pannan plattad, nackkanten framstående; hor-
nen mycket små rigtade utåt och krökta nedåt i pan-
nans plan.

b) Hornen sittande långt framom kanten mellan pannan
och nacken.

Bos Bison: Pannan kuling, mer bred än lång; hornen kortare,

rigtade utåt och böjda framåt.

1:sta Familjen:
Med ärligen a/fallande horn.

De tvä merendels greiiiga benutskottcn från pannbe-

nen^ som blott lill en viss tid äro omgifna med ett slags
hårbevuxen hud^ hafva vid' roten en knöHg benkrans, (ro-

senkrans) hvars knölar^ då de utbildat sig, ha ansetts hop-
pressa de mellan dem löpande jjlodkärlen^ genom hvilka

huden blifvit närd
3
denna torkar då och faller af. Benut-

skolten CHornenJ sitta ännu en tid qvar obeläckta, men
som de icke mer underderhållas, falla de af, och ersättas af

andra, vanligen stcirre. De stjelkar pä hvilka de sitta kallas

Rosenslockar. Denna hornvexling sker årligen.

Anmärkn. : Denna utomordentligt starka, årligen förnyade re-

production, är ett af de märkvärdigaste fenomen i hela

denna djurklass. Det är förvånande att två till tyngd
och vidd så ofantliga massor, som t. ex. ett par Elg-
horn. inom en tidrymd af några få månader, kunna fram-

skjuta, utveckla sig och fullkomnas, och alt dessa mas-
sor årligen affalla och 'årligen förnyas. Men denna årli-

ga hornvexling blir än mera märkvärdig genom det nära

förhållande, hvari den tydligen står till födslodelarne och

djurets aflingsförmåga. Hornen hos dessa djur utväxa

ej förr än kroppsväxten är nära sin fulländning; dä ut-

veckla de sig i lika grad med generations-organerne.
—

Hvarje år, så snart hornen äro till fullkomlighet utveck-
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lade, börja testiklarne svälla, deras sekretion inträffar

och manar djuret till brunst. Nu infaller dess parning.— Blir en ung Hjort kastrerad innan han fått horn så

får han dem aldrig; icke heller en gammal Hjort som
kastreras efter hornfällningen, men om han hade horn
då han kastrerades, så behåller han dem under hela sin

lifstid.. Blifva hornen skadade före brunst-tiden så är

Hjorten, för det året, oskicklig till parning*). Med un-

dantag af Renen, hafva honorne i Hjortslägtet inga horn,
emedan öfverflödet af de närande vätskorne åtgår till

fostrets näring och till utbildandet af mjölken. Endast
hos äldre Gall-Hindar, som aldrig fortplantat sitt släg-

te, utveckla sig stundom horn**).

Hjortslägtet (Cervus Im.)
HoRNE.N täta (solida) och greniga, honan är hornlös,

undantagande Benhonan.

Hörntänder finnas stundom, men endast i öfverhäken.

TArgropar under ögonen. Hårborstar pä bakbenen. Krop-

pen med rundade (ej kantiga former) ; benen swa-

la och höga; svansen kort; spenarna 4.

HIren spröda, täta, slingriga (flexuosa) , bottenull nä-

stan ingen.

*) Herr Rich. Russel, Oeconomy of nature in acute end

chronical diseases of the glands. p. 21. Grefve Mellin i Beob.

d. Beilin. Naturf. Gellsch. B. 2. p. 369.

**) Man torde lätt finna analogien emellan hornens ut-

veckling hos hjorten, och skäggets hos Mannen. Begge stå

i ett intimt förhållande till fortplantningsförmågan, utveckla sig

på samma tid som den, och tillhöra, efter regien, uteslutan-

de hankönet ^). Men, likasom hos gamla gall-hindar, horn ut-

veckla sig, så få gamla Mör skägg,
— en anmärkning som

man, enligt Tiedeman, isynnerhet hade tillfälle att göra i

Nunneklostren.

^ ^) I detta hänseendet torde det ej sakna all märkvärdighet,
hvad Barberare försäkra, att mannens skägg växer långt star-

kare under vårtiden i April och Maj månader än under de andra

årstiderna. Med detta fenomen torde måhända stå i närmaste

sammanhang den uppgift af en Dame, hvilken Westerd.ahL

omtalar i sin bok Om hetsan» bevarande.
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Skelettet: Skallen: Hjernskålen en kort tvärt af-

huggen valS; bildar en trubbig vinkel med ansigtsdelen,

pannan mellan ögonen mer eller mindre urgröpt. Un-

der ögat framtill en stor aflång öppning, begränsad of-

van af pannbenet, nedan af Öfverkäksbenet
, på sidorna

af näsbenet och tårbenet. Tårbenet med en djup grop.

kindtänderna: de öfra på insidan, de undra på utsi-

dan mer eller mindre kullriga^ de öfra åtminstone lika

breda som långa, de undre mer långa än breda. Un-

derkäkens pars dentaria jembredj vinkeln hafcirkelfor-

mig5 starkt utstående. — Benen långa och spensliga j

en bred fåra långs baksidan af metacarpus och metatarsus.

Alla arter af hjortslägtet lefva uteslutande i stora

och vilda skogar, med undantag af Renen, som tidtals

vistas på höga, nakna och till en del snötäckta
fjäll.

De äro ytterst skygga och laga flykten så snart de

märka någon fara. Deras lopp är mera lätt och snabbt

än andra inhemska Idislares. Deras föda består i gräs,

örter, löf och bark. Honan föder en gång om året en

eller två ungar.

1:o Med släta eller rafflade, mer eller mindre tillplat-

tade horn.

Elg- [Cervus Alces Lin.)

Artm. Nosen bred sluttande härbevuxen med en liten

bar fläck mellan näsborrarnas framträdd ; en styf

hårtofs på insidan af hasen; under strupen en

länghärig köttlapp. Öronen mycket längre än svansen.

Hornen skäfvel-lika, mer breda än långa, sitta pä
korta trinda, ät sidorna riglade stjelkar och äro i yt-

tre kanten fingerlikf delade.

Synonymi: Cervus Alces Lin. Faun. p. 13. n. 39. — Retz.

Faun. p. 41. n. 43. — Gmel. Syst. L 1. p. 175. 2. —
Elan BuFF. Suppl. VIL p. 318. t. 80 (Hannen).

— Elk.

Pen. Hist. Quadr. 1. p. 93. t. 9. — Elenn-Hirsch. Schreb.

Säugth. V. p. 968. tab. 246. A. B. G. D. — Elen Keys.

et Bus. 1. p. 27. — Elg-Hjort Svensk. Zool. 1 Haft,
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tab. 1. — Sv. Elg; Norrl. Elk; Norr. Ehj , Elsdyr, EU-

gur; Fin. Hirvi.

Beskrifning: Elgen är det största nu lefvande vilda

landtdJLir i Europa. Dess längd frän nosen till svans-'

roten är 7—8 fot och dess höjd öfver manken vanli-

gen kring 6 fot. Kroppen från bringan till bakre de-

len af låret nära 4^- f. Djuret är således mer högt
än kroppen är lång. En yngre hanne som jag mätt

höll i längd från nacken till svansroten kring 6 fot^

och hufvudets längd var 2 fotj höjden Öfver manken

54" fot. — Man har ännu i mannaminne skjutit Elg
här i Sverige^ som varit 7 fot hög och 9 fot lång.

—
Kroppen är undersättsig med trind länd

j
hufvudet långt

med jembred på sidorna hoptryckt^ m.en framtill bred

nos. Nosändan med de åt sidorna vidöppna stora näs-

borrarna, mycket bred^ tvärslutlande, hårbevuxen, utom
en liten rhombisk bar fläck längst ned mellan nedra

ändarna af näsborrarna^ öfverläj)pen hänger fram öfver

underkäken ända till 3 tum. Ögonen små med små

tårgropar. Hornsfjelkarna som gå ut omedelbarligen
och ulan rosenstock, från pannan, tätt Öfver Ögonen,
der de hafva hvardera en snedt sittande krans, äro

trinda korta (4
—6 tum) rafflade och framtill glest knott-

riga, ligga vågrätt utåt sidorna och äro litet framåt

böjda 5
dessa stjelkar utvidga sig i de på Öfre sidan

konkava, på den undre konvexa hornen, som framåt

och isynnerhet bakåt äro mycket utbredda, långt mer
breda än långa, vanligen genom en djup vik delade i

två portioner, en främre med frambrädden mer uppåt

riglad, en bakre längre, mer i pannans plan liggande,

begge i brädden delade i långa fingerlika spetsar. Öro-

nen, som stå bakom hornen, äro kring i fot långa, till-

spetsade och åt sidorna något hängande (sluggörig).

Halsen kortare än hufvudet
5 halsryggen från nacken till

manken bevuxen med 6—7 tum långa grofva hår som

bilda en stående man. Under strupen en kägelformig
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tapp bevuxen med långa nedhängande hår och 9—10

tum lång. Svansen mycket kort^ utom håren kring 2t

tum. Benen höga spensliga med tilltryckta hår^ en tofs

af längre sträfva hår på insidan af hasleden. Klöfvar-

na breda, temiigen spetsiga 5
JätlklÖfvarna ovala, mer

långa än breda, på baksidan platta, sitta isynnerhet på
bakbenen högre än roten af klöfvarna.

Färgen ofvan brunaktigt mörkgrå mörkare bakpå

sidorna, något blekare framåt
5
benen blekare gulbrun-

aktiga^ mage och bröst
svartaktigaj insidan afskenklar-

na hvifaktig. Svansen ofvan mörk, inunder hvit. Fär-

gen är dock något olika efter ålder och årstid
j
om

vintren mer grå, om sommaren mer brun. De yngre
mer ljusbruna. Honan (Elgkon) som är något mindre

än hannen, har inga horn och mycket kortare man
än han.

Anmärkn.: Elgens horn äro mycket olika efter skilda årsti-

der och djurets olika ålder. Hos Elg-kalfven synas de
,

efter 9:de månaden, som små ludna knappar på pannan.
I första uret äro de enkla, cylinderformiga och låga; i

andra året blifva de kring 1 fot långa ,
men odelade

;
i

3;dje året få de vanligen två spetsar; i 4:de tre, då de

äfven börja utplattas; i 5:te äro de på längden fullvux-

na, hvarefter de ärligen tilltaga i bredd och i antal af

spetsar, ända till 18—20.

Hornen fällas ärligen i slutet af Januari eller början
af Februari; efter hand utväxa de åter, men först i Au-

gusti eller September äro de fullt utvuxna då djuret af-

gnider mot en trädstam eller buske, den hud hvarmed
de under tillväxten varit betäckta.

Skelettet: Skallen: Mellan Ögonen en mycket djup

håla, Öfver hvilken står på pannan en stor hoptryckt
knöl

5
näsbenen korta, räcka ej fram till mellankäksbe-

nen, ofvan nästan platta, på sidorna vertikalt hoptryck-

taj näsöppningen mycket lång, som från ändan af näs-,

benen till pannknölen^ gombrädden en spetsig vinkel
j

gomhålen mellan 4;de tandparet framifrån. Kindtänder-
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na ofvan mer breda än långa, inåt öfver roten starkt

kullriga, utvändigt med divergerande fållor, nedan utåt

Öfver roten starkt kuUriga utan småfålla långs de djupa
sidofårorna.

Öfriga Skelettet: Atlas: Flyglarnas bräddar bågböj-

da, bakåt bredast kring 5 tum^ kroppen mer lång än

bred
5

ofvan ligger bågens kullrighet framom midlen,
inunder står en knöl Öfver bakre brädden. Axis: in-

under 3 t. 6 lin. lång med en smal kam, som ej går

till frambrädden och som bakåt slutas bred utan att

gå Öfver brädden. Process, spinos. svegryggad har

framtill en spetsig, baktill en rät vinkel
5

vid basen in-

gen inskäring mellan process, obliqui. Skulderbladet

16—17 t. långt, nära 10 t. bredt, frambrädden svagt

S-formig (uppåt litet konvex, nedåt konkav) den bil-

dar framom spina nedtill en trind kant. — Os humeri

1 4— 1 44- t.
— Antibrachium 1 6 t.

5
arliculationen med

os humeri utgöres framtill utvändigt endast af radhis ;

urhålkningen långs framsidan nedtill med skarpa sido-

kanter. Metacarpus 13 t. 4
lin.-,

baksidan på långs

urgröpt af en ränna med tunna bräddar. — Bäcknet:

Os ilium och ischii ligga i samma rigtning och äro ut-

vändigt nästan rätaj det förra framtill litet utböjdt, ut-

vinkeln långt framstående, slutas med en knöl, och Öf-

ver samma vinkel ligger en stor knöl, mellan dem är

brädden något inskuren, innanför nämde knöl är bräd-

den något bågformigt inskuren. Os ischii har ofvan

baktill en långsbrädd och på dess yttre sida en knöl.

Os femoris 17 tum.

Vistelseort och lefnadssätt ; Elgen utgör de Skan-

dinaviska skogarnas största prydnad och kronan fÖr alla

jagtbara djur i Norden. Fordom, då befolkningen var

ringa och skogarna vidsträcktare och tätare, funnos Elgar

i Rikets alla landskap, äfven i det sydligaste Skåne,
der uti de gamla torfmossarna ofta finnas horn och nå-

gon gång hela skeletter, hvilka ådagalägga att Elgen
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fordom var betydligt större än nu. Södra Skåne var

den trakt af nuvarande halfun, hvilken Elgen först be-

trädde jemte andra
^

efter rullstensperiodens slut, från

Germaniska kontinenten, intågande djur. Ben af Elgeh
förekomma här tillsammans med ben af Uren, Visen-

ten, Vildsvinet och de andra djurarter, som utgjorde

landets äldsta postpliocena Fauna. Landets odling, en

Ökad folkmängd och täta förföljelser hafva småningom

tvungit Elgen att draga sig till mer nordliga och min-

dre bebodda trakter. Likväl hafva de, för icke myc-
ket aflägsna tider sedan, funnits i de stora och täta

skogarna som tillhörde klostren här i Skåne
5 ty bland

de ben af slagtdjur, som vid rajolering af trädgårdar-
na här i Lund, för några år sedan, i stor mängd, upp-

gräfdes och som sannolikast voro afskräden från klo-

sterköken, träffades äfven ben och horn af Elgen och

dessa sednare voro stundom sågade eller på annat sätt

af menniskohand arbetade
3

dessutom voro <ie helt

friska, hvilket allt visar, att de härledde sig från en

långt sednare tid än de, som träffas på djupet af våra

gamla torfmossar. Något sednare har Elgen haft stamhåll

ofvan Skåne i Småland, och i ett bref från Prof. Leche i

Abo, dateradt den 6:te Sept. 1757, anföres att på den

tiden Leche vistades i Skåne "kommo Elgar ibland ned-

strykande från Småland.'' Vid Skillinge i Blekinge skjöts

för 30 år sedan en Elg, och en blef för omkring 80

år sedan skjuten på Asie hed i Halland. Att Elgen
fordom funnits i stor mängd i VestergÖtland, kan slu-

tas deraf att han i den gamla Vestgötalagen räknas

bland skadedjur: hare, räf, björn, varg m. fl. Af
denna orsak stadgas i samma lag, att den som fäller

en Elg får sjelf behålla honom *).

Numera förekommer detta skogarnas största, hög-

djur ingenstädes sydligare än i Östergötland, der Elg-

*) Then a Elg är fällir. Vestgöta Lag. Byggn.-B:ken \%. fl. 4. $.
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stånd skall finnas på flera ställen. I Hellestads socken

nära Jonslorps Bruk togs en Elgkalf i skogen i slutet

af Maj 1820; och en annan togs på samma ställe året

förut. Elgens sydligaste gräns kan således for närva-

rande antagas vara 58:de breddgraden. Derifrån före-

kommer han åt Norden i stora och ödsliga skogar, så

så väl i Norrige som Sverige. Talrikast lärer han fin-

nas i Jemtland, Herjedalen och Dalarna samt i Österdalen

och på Hedemarken. Dess nordliga gräns i Sverige är i An-

germanland; ungefär der Vildrenens sydliga gräns vidtager,

kring 6 4:de breddgraden. Mer åt vester går Renen längre

ner. I Vestra Norrige går Elgen upp åt fjällens sidor så högt

som Tallen växer *). Denna djurart, ehuru i sednare tider

betydligt förminskad, finnes dock hos oss vida mer

kringspridd och säkert i långt större antal än Hjorten,

hvarom framdeles skall berättas.

Utom Skandinavien förekommer Elgen ännu i sko-

giga., trakter i Finland, Lifland, Lilhauen, Polen och

hela Ryssland från Hvita hafvet till Kaukasus
^
äfvensom

Öfver hela Siberien ända till Lenalloden samt i skogiga

och bergiga trakter på Altai och vid Baikal (Pall.). Dess-

utom träffas han äfven i Norra Amerika.

I forntiden, då Europa var mindre befolkadt, min-

dre uppodladt och kallare än nu, fanns denna djurart

långt sydligare. För de äldre Grekiska Författarne blef

han dock okänd, emedan han vistades i nordligare län-

der än dit deras eröfringar eller handelsförbindelser

sträckte sig^ hvarken Aristoteles eller Hkrodotus nämna

honom. Men Romarena lärde känna Elgen i Germa-

nien och visste äfven att den förekom på- "ön Skandi-

navien'' **), dit de också utan tvifvel haft handelsa-

*) Djuret kallas der i fjällbygderna JEgir pl. Mgri.

**) In Scandinavia insula. Plin. Hist. Nat. Lib. VIII. cap.

5. sect. 16. CHard.). Det är påtagligt att Achlis hos Pli-

Nius, är en felaktig afskrifning af Alches eller Alces (Alkes).

Bland annat ses det deraf att Plinius tillägger sin Achlis pre-
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genter *). Julius Caesar (Bell. gäll.) uppräknar Elgen
bland Hercyniska skogens tre märkvärdiga djur **),
hvilka han dock påtagligt icke sjelf sett^ utan anför ef-

ter andras berättelser^ hvarfure han i beskrifningén hop-
blandar dem ***},

— Äfven on:) talas Elgen i Lied der

Nibelungen.

Elgen är af naturen fallen för maklighet och hvila
j

han söker stillhet och rik tillgång på föda. Af denna

anledning tycker han om vidsträckta och från menni-

skors boningar atlägsna skogar, i kärraktig och sumpig

mark, der tillgång är på vatten och löfträd af sälg, vi-

de, asp, al, rönn, björk m. m. Här uppehåller sig till-

sammans under sommartiden merendels en hel slägt

af G— 8 stycken, yngre och äldre. Under hösten sani-

cist samma egenskaper som Ctesar tillägger Alces, nemligen
att den ej liar leder pä benen och ej lon lägga sig, utan då

han hvilar och sofver, stöder han sig mot ett träd. Att Pli-

NH Achlis skulle vara den fossila hiändska Cervus megace-
ros, som man nyligen påstått och som står att läsa i ett

just nu utkommande Tyskt verk (Illustrirte Naturgeseh. 8. p.

245) är en alldeles grundlös hypotes och så mycket orimli-

gare som hittills icke ett enda ben eller horn af Cervus me-

gaceros blitVit funnet i Skandinavien, der dock Plinii Addis

just hade sitt hem.

*) Vid Silfåkra, raidt i södra Skåne, fanns för flera år se-

dan i en grafhög (tamukis) en urna, i hvilken låg ett större

antal Romerska kopparmynt från Kejsartiden. Att Elgen un-

der samma tid och ännu sednare fanns talrikt i Skåne hafva

vi redan sett.

**) Hvar denna skog låg, se artikeln Ren.

***) Sä hörer "Bos cervi figura" (Cap. 26) påtagligt till El-

gen ;
men det öfriga som i samma kapitel förekommer, an-

går Renen. Likaledes hörer påtagligt till Renen och ej till

Elgen, hvad C.-esar anför i 27:de kapitlet: "harum est con-

similis caprei figura et varietas pellium, sed magnitudine pau-
lo antecedunt". Men med de få ord som föregå: Sunt item

quae appellantur alces," och de som följa: mutilse sunt corni-

bus et crura sine nodis articulisque habent etc. förstås Elgen,

troligen sedan han fällt, eller ock honan.
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la sig flera sådana slägtdrifter till en hjord af 15—20

stycken. Sådana ställen der Elgar samla sig och lef-

va ostörda kallas Elgstånd. Om vintren lefva de van-

ligen åtskilda och söka på högländtare ställen, i täta

skogssnår och i barrskogar, skygd mot storm och

oväder.

Elgen är' snabb i loppet, men skall ej vara ut-

hållig. Hans lopp består i ett mer eller mindre starkt

vaggande traf^ sällan, om han ej blifvit mycket skrämd,
sätter han af i galopp. Då han springer eller går på
hård mark, höres ett knäppande i fötterna, hksom då

man slår två hårda kroppar mot hvarandra. Detta ljud

skall uppkomma deraf att lättklöfvarna vid fotens upp-

lyftande slå hastigt mot fotsålan eller mot hvarandra.

Då en skock Elgar, utan alt vara skrämde, genomtåga
en skogstrakt, gå de tätt i rad efter hvarandra, den

äldste först, sedan honan och sist de yngre (Ekstr.).

Under loppet utsträcker Elgen halsen, hufvudet står

rakt framåt horisontelt, hvarigenom hornen komma att

ligga tillbaka på sidorna af halsen.

Elgen simmar bra, och går med en undransvärd

skicklighet Öfver djupa moras, utan att nedsjunka, eme-

dan han uppspärrar klöfvarna åt sidorna. — Romerska

Författare (Iul. C^sar och Plinius) berätta, som förut

nämdes, att Elgen ej har knän eller leder och att han

derföre ej kan lägga sigj men att han hvilar och sof-

ver lutande till en trädstam. Man afsågar derföre de

träd, mot hvilka han brukar hvila sig, så nära, att då

han hvilar med sin tyngd mot trädet, faller det undan,

och Elgen faller då äfven på trädet och kan ej resa

sig igen.

Denna Romerska sägen har påtagligt sin grund

deri, att någon i Germanien eller Skandinavien resande

Romare, som föga kände språket, hört berättas hur

Elgen fångades derigenom, att träd höggos och lades

så, att de bilda gärdesgårdar, i hvilkas öppningar Elg-
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gropar voro anlagda j
eller kanske snarare hade man

berättat honom att Élgen i gropen föll på en bom, (ett

trä) och kunde ej resa sig derur. (Se fångst).

Fortplantning: Brunsttiden inträffar i slutet af Sep-
tember eller början af Oktober (Ekstr.). Elgarna sam-

la sig då i större skockar och om der finnas flera Elg-

oxar, stångas de blodigt om honorna, och den starka-

ste bortjagar de andra *). Dessa söka då Elgkor på
andra trakter, och om de ej finna några, ströfva de

kring liksom ursinniga och sky då icke en gång be-

bodda platser j
de äro vid denna tid ytterst ilskna och

anfalla äfven menniskor. Anfallet på en rival sker med
hornen. Mot andra fiender t. ex. rofdjur fredar han

sig stundom genom att slå med bakfötterna
5
men isyn-

nerhet sker anfallet med en af framfötterna
,

då han

med den spetsiga klöfven söker, som med en dolk ge-
nomborra sin fiende. Då han anfaller eller eljest blir

ond, uppreser och framskjuter han håren i manen,

hvarigenom han får ett vildt och grymt utseende. Un-

der brunsttiden låter Elgoxen höra ett eget ljud, som

liknar en smäll, åtföljd af ett skarpt frustande, likt hä-

stens då han skrämmes, men mycket starkare och med
en ton som från en basun (Ekstr.).

—
Elgkon går dräg-

lig kring 9 månader och föder vanligen i medlet af

Juni, i första sättet blott en kalf, i de andra två, säl-

lan tre. Dessa äro icke, som andra hjortkalfvar, i bör-

jan fläckiga, utan ljusbruna. Då sätt-tiden inträffar be-

ger Elgkon sig i enslighet till någon aOägsen, med bu-

skar tätt bevuxen trakt, der hon framföder ungarna,

än stående än liggande, och slickar dem sedan torra.

Efter en half timmas tid försöker Kalfven att komma

på benen, hvarvid modren hjelper till med nosen. Ef-

*) På härvarande Zool. Museum förvaras gamla Elgskal-
ar ur torfmossarna, som bära tydliga spår efter benskador

och exostoser, utan tvifvel förorsakade af stängning.
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ter tre eller fyra dagar kunna ungarna följa modren,
och di henne ända till efter nästa brunsttid, eller tills

mjölk upphör att finnas i spenarna. Då de bli större

lägga de sig på knäna och till slut på ryggen för att

kunna di modren. De följa henne i början öfver
allt,

och hon söker försvara dem vid hvarje påkommande
fara. Först i tredje året öfverge de henne helt och hållet.

Födoämnen: Elgens förnämsta näring äro unga
skott och löf af några trädslag, och deras bark, samt

gräs och ung säd. Isynnerhet tycker han om bladen

och qvistarna af- några videarter t. ex. Ligg-pilen, Sul-

jen m.
fl.j

äfven af Aspen, Rönnen, Björken m. m.

Vissa årstider försmår han ej heller Tall, Gran, Ek,

Ljung då den blommar. Lingon- och Blåbärsris, Orm-

bunkar, samt, under brunst-tiden, Squattra (Ledum pa-

lustre), hvaraf dess hetsighet och vildhet under denna

tid tros ökas. — Af grässlag ätas helst de, som växa

i vatten, samt på sumpiga ställen, och Kabbleksörten

((^altha paUistris) utgör hans läckraste kost. På åkrar

äter han flera slag af säd, så länge den är grön, men

ej sedan den börjat mogna. På berg och i skogar för-

tär han flera slags svampar, lafvar och isynnerhet ren-

mossa. — Barken af de unga stammarne ocii grenar-
ne afskalar han med framtänderne likasom med en mej-
sel så högt upp, som han kan räcka. De grenar och

mindre trädtoppar, som han ej kan hinna, nedböjer han

och qvaihåller dem med hiifvudet och halsen, medan
han afbiter knopparna eller löfven. Häraf blir ofta en

del af kinderna och halsen kala, samt stundom särade.

.Alan trodde förr, att Elgens korta hals och långa

framben ej tillät honom att afbita låga- växter, men
detta iir orikligt. Afven föregaf man att dess långa öf-

verläp}) tvang honom att gå baklänges då han betade

på marken *
)

j
hvilket äfven är en dikt.

*) Plinius påstår om Elgen: Labrum ei (Achli) superius
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Jagt och fångst ^J: Elgen skjutes vanligen^ lika-

som Hjorten, med studsare och kula. Om vinlren då

snö
fallit, spårar man honom. Stå spåren in åt en skogs-

park, så ringar Jägaren honom, och sedan han härige-
nom fått vela livar han ligger, ställer han sig i håll

nära det ställe, der Elgen ingått, samt låter någon

medhjel|)are drifva ut honom från den motsatta sidan.—
Lapparne förfölja honom på skidor, och äro, isynner- .

het då en tunn isskorpa (skare) finnes på snön, som
bär Jägaren men ej Elgen, säkra om sitt rof. Äfven

jagthundar och vargar kunna då lätt upphinna och ihjal-

bita Elgen.

Enligt uppgift på stället fångades fordom i Herje-
dalen Elgen i gropar. Dessa voro runda, tre famnar i

diameter och tillräckligt djupa, samt täckta med i'is och

löf. De anlades på sådane ställen, der Elgar hade sin

gång, och vid båda sidorna om dem sattes stängsel,

hvarigenom Djuret, som ville framgå, nödgades att sö-

ka öppningen, der gropen var anlagd.

Rörande detta fångningssätt i Jemtland har NoiiBnoLM i

Jemtlands djurfänge sid. \ 9 lemnat fullständig beskrif-

ning, införd af Eksthöm p. a. st. sid. 939. — Alldeles

samma sätt alt fånga Elgen i gropar brukas ännu i

Siberien (Pall. Reise 2:tr Band; Lkpecuin Reise HL p.

7i). Pallas tror att den Romerska sägen som vi an-

fört efter Plinils (sid. 494) har sin upprinnelse af nå-

gon missförstådd berättelse att Elgen fångades i gro-

par, anlagda i hål på gärdesgårdar, som bestodo af

huggna träd, hvilka ledde till gropen och att när Elgen
deri nedföll, kunde han ej åter stiga upp. Häraf dik-

tades att han ej hade leder. Jemf. vidare Renen sid.

prsegrande; ob id retrograditur in pascendo, ne, in priora

tendens, involvalur. (Plin. hist. nat. Lib. Vill. cap. 5).

*) Rörande Elgjagt hänvisas till Ekströms Alhundl. i Jä-

gare-Sällsk. Tidskrift 1834. sid. 934.— Greiff p. a. st. sid. 66.

Skandin:i Däggdjur. 32
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509. — Elg-led är ett slags giller som man brukat

och kanske ännu brukar i Herjedalen *).

Nytta och skada: Köttet liknar i smaken hjortkött,

och det som fås af yngre djur är isynnerhet läckert.

Det stekes färskt, eller också saltas det, torkas och rö-

kas. Huden beredes till läder, remtyg, skosulor m. m.

Afven till sämskmakare-arbete
, handskar, benkläder o.

d. Af Jwrneu kan tillredas gelé, likasom af andra hjort-

horn. Afven göras deraf knifskaft o. d.

Elgen kan tämjas och blifva husdjur. Man har på
flera ställen med framgång försökt att uppföda Elg-
kalfvar och att få dem tama. — Vetenskaps-Akade-
mien i Stockholm har år 'I77U utsatt en belöning af

30 R:dr för tamda Elgkalfvar. Se Svensk. ZooJ. I. p.

9. — Om den skada Elgen stundom gör, kan läsas en

artikel i Allm. Journ. för d. 17 Jan. iS22 af Dr. Sam.

On.MAiS.
'

*) Detta är ett slags sjoliBkott, som bestar i ett längt

träfl, hvilket man böjer ät sidan som en l)äge, i vågrät läge,

ett par alnar från marken, sedan man ftistgjonlt dess tjocka-
re ända mellan ett par trädstammar e. d. För att hålla bå-

gen spänd, lägger man dess lösa ända i ett hak, på en der-

till inrättad ställning. I den uppspända ändan fäster man ett

hvasst spjut. I baket mellan bågen och ställningen sätter

man en pinne, i hvars öfra ända man fästat en ståltråd eller

mcssingstråd, som man utspänner öfver den väg, der gillret är

anlagdt, och der Elgen förmodas framgå. Denna träd, och

följaktligen spjutet, bör sitta så högt från marken som dju-
rets bringa. Dä Elgen framgår och stöter med bringan mot

tråden, gar pinnen ur haket, bågen slår ut och spjutet stör-

tas in Ijakom Elgens bog.
Om tlcra sätt att jaga eller fånga Elgen kan man läsa:

Bercii om Jemllanils Djurfdnge.
"— Hltpiiers Resa genom

stora Kopparbergs Höfdingdöme, p. 167. En temligen utförlig

Afhandling om Elgen, af Ur von Wancenheim finnes i neue

Schrift. d. Naturf. Fr. zu Berlin. I. B., af hvilken både
|

SciiKKBER och Författaren till det anförda Häftet af Scens/i

Zoologi hämtat mycket, och hvaraf äfven jag begagnat en del.
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Dofhjort (Cervus Dama Lin.)

Artm. Nosspetsen, Öfverläppen och inbrädden af näs-

borrarna nakna; svansen lång som hal[va låret;

hårtofs bakpå benet ofvan midten.

HoRNUN : vid roten uppåt, derefter utåt och äter uppåt böjda;

från roten till midten trinda , försedda framtill med

två, hdktill med qv\,
trinda spetsiga grenar-^ i öfre

utplattade hälften med spetsar bakåt och vppät ^J.

Skallen: Mellan ögonen på tvärs platt-konkav, uppåt

kullrig ; tårbenen starkt ingröpta; mellankähsbenens

uppstigande grenar mot ändan starkt uppböjda
mot ändsidan af näsbenen. Näsöppningens längd
till näsbenens som 3 till 4. Gombrädden en af-
huggen spels v inkel.

Synonym i: Cervus Dama Lin. Faun. 42. — Retz. Faun. n.

46. — G.MEL. Syst. 1. I p. 178. — Daim Bukk. llist.

Nat. VL p. 167. t. 27, 28. — Fatlow Deer Pen. Brit.

Zool. I p. 41. — Bell Brit. Quadr. p. 402 tig.
~ Der

Damliirsc/i, Schukb. Suugth. V. p. 1079. tab. 240.— A.

B. Beciist. N. D. i. p. 445. — Sv. Doflijort.-

Beskrifnihg: Längden är något mer än 4. fot och

höjden nära 3 fot. Han är således mindre än Kron-

hjorten, men större än llåbocken^ men svansen är läng-

re än hos någon annan hjortart neml. 7 1. och med
hår 1 tum. Hann^^ns horn äro i Artmärket angifna.

En tagg står framåt tätt öfver kransen och en på mid-

ten af den trinda delen och en längre upp baktill. Honan

har inga horn och är mindre och spensligare än hannen.

Färgen är om sommaren, från Juli till November,

glänsande rödbrun med små hvita fläckar på ryggen,
skuldrorna och låren. Från skulderbladet löper ett två

*) I anseontie till hornens form, bör Dofhjorten hafva

sin plats mellan Elgen och Renen. Mellan vår Elg och Dof-

hjorten utgör den fossila Irländslsa Elgen den tydligaste för-

eriingslänk. Något det ringaste spär efter denna fossila djur-
art är hittills icke funnet hos oss.

32*
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finger bredt streck tillbaka åt sidan och sänker sig nå-

got ned åt låret, samt löper derifrån till svansen. På

båda sidor af svansen står ett svart streck bredvid det

hvita. Pannan ända till näsan samt halsryggen svart-

bruna. Sidorna under det hvita strecket samt benen

utvändigt ljust gulakliga. Undre delen af halsen, brö-

stet och buken samt inre sidan af benen hvita. Om vin-

tren är djuret grått ulan några fläckar eller streck.

Varierar: 1) mörkbrun eller svartbrun Öfver hela

kroppen j
2) hvitaklig eller hvit.

Vistelseort och lefnudssält: Dofhjoi'ten har aldrig

funnits vild i någon del af Skandinavien^ man Irätlar

derföre aldrig några horn eller ben af honom i våra

gamla torfmossar. Han tillhör ursprungligt det södra

Europa, sydvestra Asien och norra Afrika. Derifrån

lärer den hafva spridt sig öfver det mellersta och ve-

stra Europa, der han dock endast förekommer, likasom

hos oss, i djurgårdar och parker i halftamt skick. Un-

der Jacob I:s tid skall en mörkbrun enfärgad artförän-

dring deraf hafva blifvit införd till England frärt JSorri-

ge? i hvilket sednare land Dofhjorten visst aldrig fun-

nits vild, kanske hägnad i någon -sydlig trakt i Gref-

skaperna. I södra och mellersta Sverige har han fun-

nits i några parker och djurgårdar t. ex. på Djurgår-

den vid Stockholm, vid Otenby på Öland och vid ett

eller annat större säteri i Skåne. Så vidt jag vet fin-

nes han numera endast i Skåne i en park vid Öfveds-

kloster, tillhörigt Baron Ramel. Möjligtvis förekominer

han dock i flera parker.
— I England är han allmän

i skogar och parker Vid de förnämas slott, och anses

vara ett vida mer välsmakligt villebråd än hjorten.
—

Dofdjurshannen fäller hornen om våren kring 1 4 dagar

tidigare än Hjorten 5
den unge hannen får ej horn" förr

än i 2:dra året, då två cnspetsade taggar utskjuta.

Der Dofdjuret finnes i större antal, lefver det ger-

na skarvis samladt i hjordar, hannarna för sig och ho-
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norna för sig. Under parningstiden äfven som om vin-

tren lefva de blandade sammans. De äro mindre

skygga och bli lättare tama än Kronhjortarna.

Ren cCervus Tarandus Lin.)

Artra. Nosspetsen helt hårbeklädd; klöfvartia breda trub-

biga ; läliklöfcarna mer breda än länga; en stör-

re hårtofs på insidan af hasea och en liten på
baksidan midt på benet.

Hornen: helt släta, trinda, långa, riglade bakåt och ut-

åt, derefter böjda uppåt, framåt och inåt; en

gren står framåt tätt öfver kransen, ofta flathands-

lik, en arman nära deröfver, en kortare spets bak-

åt pä bågen; uppåt utplattade, pä öfra och bakre

sidan greniga.

Synonymi: Cervus Tarandus Lin. Faun. p. 14. — Retz.

Faun. p. 42. — Gmel. Svst. L p. 177. — La Renne
BuFF. Hist. Nat. XII. p. 79. t. 10, 11, 12. Suppl. IIL t.

18. Edit. in 8:o XXIV. p. 103 et 162. -• Rein. Pen.

Aret. Zool. 1. p. 22. — Ren-Hirsch Schueb. Säugth. V.

p. 1028. t. 248. A. B. C. G. — Ren, Sv. Zool. 2. B. 1.

H. t. 37. 38. •— Högström Bcskr. om Lapp. s. 78. — Hoe-
STÉN i K. Vot. Akad. Handl. 1774 s. 124. — Grape der-

samast. 180 4. s. 86. — W. v. Wright Tidskrift för .Jä-

gare 1832. sid. 294. — Sv. Ren, Renoxe, Renko; Norr.

Ren, Rensdyr, Hreindyr, Grådyr, Halsbuk, Simler ; Lapp.
Gödde, Pålso, Boetsoi ; Renoxen: Saries, Hirvas ; Snöpt:
Herke, Renkon: Vain, Vaija; Kalfven: Vasicka. Fin.

Peura, Petra, Poro.

Beskrifning: En Vildrenshanne hade fiiljande stor-

lek: Längden från nosspetsen till svansroten 6 fot 4
t.,

hvaraf hufvudet 1 f. 3. t., halsen 1 f. 1. Lj kroppen
4 fot. Höjden öfver manken 3 f. 9

t., öfver länden

3 f. 10 t. Svansen med långa slräfva hår öfver allt

belagd, 6 tum. Öronen 6 tum. Nosspetsen helt hår-

beklädd ända in i näsborrarna. Renens storlek är i

allmänhet något mindre än Hjortens, och benen äro kor-

tare och synas undersätsigare. Dock äro de vilda stör-.
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re än de tama, och af dessa sednare äro Skogsrenar-

ne större än Fjällrenarne. Tamrenen väger aldrig Öf-

ver 10 L:[)dj Vildrenen väger ända till 18 L:pd, då

han är fuUväxt. Hufvudet temligen långt j
näsan tjock

och helt bevuxen med korta här. Ögonen stora och

framstående. Öronen långa, äggformiga. Klöfvarne breda,

rundade, trubbiga, lätfklöfvarne mer breda än långa, de bakre

trubbigast. Långs imdre sidan af halsen nedhänga lån-

ga hår som äro längst ned mot bröstet. Svansen kort,

med hår G tum, öfverallt starkt beväxt med långa sträf-

va hår. På insidan af hasen en större hårtofs och en

mycket mindre på baksidan af metatarsus på midten.

Färgen: Kroppen mörkt gråbrun, mörkast på län-

den, på hufvud och halsrygg, samt ett bredt band långs

sidorna
5

hvita äro nosspets, underkäk, strupe, under-

hals, mage, lårens och Öfverbenens insidor, öronen in-

uti samt de från halsen nedhängande långa håren. Be-

nens tilltryckta hår äro möikt gråbruna, men fötterna

kring klölVarna hvita.

Don här beskrifna är i sommardrägt. Djurets vin-

terdrägt är mer ljusgrå eller livitgrå.

Dä Renen går eller löper höres från dess fötter

ett knistrande eller knackande ljud, nästan som hos El-

gen och af samma orsak.

Hornen hvitaktiga, släta, nästan trinda, på insidan

plattade, äro vid roten rigtade bakåt och utåt, deref-

ter bågböjda uppåt, framåt och inåt. Rosenstocken li-

ten eller nästan ingen-, tätt öfver den utgår framåt en

gren, ett stycke öfver denna utgår en annan, en eller

begge i ändan llathandslika^ från imagen utgår bakåt en

tagg, stundom dubbel
5 uppåt med ändan är hornet mer

eller mindre i)latt och bredt med långa fingerlika spet-

sar i)å öfra och bakre sidan.

Honan (Renkon) har äfven horn, af samma skap-

nad som Hannens
j
men mindre. Hon har 4 spenar.

Ilornfällningen sker på olika årstider hos hannar



'

REN. 503

och honor. Gamla Rentjuren fäller sina horn före Jul-

tiden
j

honorna och de unga hannania fälla om våren

i Maj.

Skelettet: Skallen: Pannan mellan Ögonen konkave-

rad
^
näsbenen upptill mycket breda

-^
af längden^ lika

långa som näsöppningen. Tårbenen framtill plattade upp-
till-baktill starkt urgröpta 5

Kindbenet gående bredt fram

under lårbenet. Hornen sitta närmare nack-kammen än

Ögat. iMärket för nackbastet aflångt. Gombrädden en

starkt böjd båge med vomer gående lika långt ned som

gomen, och lika långt tillbaka som bakbrädden af Alse

pterygoideae. Hörntand finnes ofvan. — Hornen äro stun-

dom mer 5'-formiga; och i det fallet äro de riglade ut-

ulåt och bakåf^ derefter böjda nedåt^ längre ut uppåt^
och således bilda de två bågar.

Fossila Renhorn, hvilka- ej sällan förekomma i våra

torfmossar^ har jag samlat här på Museum till ett icke

obetydligt antal
5
äfven har jag fått fragmenter af skallar

och andra l)en. Af La[)pska och Norrska Renar har

jag äfven ett större antal horn och ben. Vid noggrann

jemförelse har ingen annan olikhet företett sig än att

de fossila stundom, dock ej alltid, äro något stöire än

de nu lefvande. 1 allt annat äro de lika, och höra be-

stämdt till samma art.

Vistelseort och lefnadssätt: Det förhåller sig med
Renen som med alla andra Idislare i Europa, att han

förr varit vida talrikare och mer kringspridd än nu. Att

han ännu i CyESAiis tid fanns i Tyskland^ och alt han me-
nas med en af de tre egna, ej på andra ställen än i

Hercyniska skogen*) förekommande djurarter, är på-

*) Jul. CyEs. bell. Gäll. VI. c. 26. Silva Hercynia sträck-
te sig från Scliwarzwald åt norden bort till Donau, genom
Franken och Thliringen, Böhmen och Öfverungern o. s. v. och
förlorade sig omsider vidare åt nordost i obekanta trakter,

Mannert. Geogr. der Griechen u. Römer, 3 Th. s. 5i0.
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tagligt af GÖSARS beskrifning^ ehuru oredigt den änblif-

vit redigerad *). En mosaik, utgörande golfvet i ett af

rummen på slottet Louvren i Paris
,

föreställer en Ren

som betar vid en (lod der tallar växa
j
den visades som

antik från Romarnas tid och ansågs vara ett minne af

någon seger i Germanien. C.esar omtalar att Germa-

nerna klädde sig i -renhudar **). Ben och horn af Re-

nen finnas också på många ställen i Tysklands gamla

torfmossar ända fram till Östersjöns södra strand, och

bevisar att Renar funnits i landet ännu under Alluvial-

perioden. Från denna del af Gerraaniens Kontinent, men

säkert under en äldre tid än Gjesaus, hafva de Renar,

som vistats i skogarna, spridt sig ännu längre upp åt

Norden, nemligen dit, der nu Skåne är och som då

var landfast med norra Tyskland 5 ty i Skåne, på Öland

och Borniiolm finnas i torfmossarna ben och horn af

Renar, fullkomligt lika dem, som ännu lefva på Nordens

högfjällar.

Alt icke de Renar, som nu ligga fossila i Skånes

alluvialbildningar, härleda sig från dem som bebo hög-

fjällarna i Norden, eller att dessa sednare icke smånin-

gom dragit sig uppåt från landefs sydligaste trakter, be-

vises äfven deraf att i alla landsträckor, som på Skandi-

naviens Kontinent ligga mellan Skåne och norra Norr-

land, aldrig förekommit ett enda spår efter Ren
5
men

deremot finnas talrika sådana i länderna närmast söder

om Skåne. De Renar, som nu ligga fossila i Skånes

torfmossar, hafva således påtagligt inkommit från södren

under tiden näst efter rullstensperiodens slut och me-
dan Skåne ännu var landfast med Tvskland ; de Renar

som nu bebo fjällarna i Norden, hafva inkommit den

norra vägen och under en långt sednare tid, nemligen

*) Jemf. sid. 493. noten ***).

**) Pellibus aut parvis rhenonum tegimentis utuntur. CjES.

bell. Gail. VI. c. 21.
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sedan landet mellan Finska viken och Hvita hafvet höjt

sig öfver Oceanen. Jag delar fullkomligt Pallas' åsigt

(Zoogr. 1. p, 207) att då de slätter i Siberien, som nu

gränsa till Ishafvet, ännu voro sänkta under vattenytan,
hade Renen sitt egentliga hem på mellersta Asiens hög-
sta Alper. Derifrån anser jag denna djurart hafva, i

mån som landet höjdes, spridt sig mer och mer åt ve-

ster och genom Finland hafva följt den bergås, som

genomstryker landet och som egentligen är en sidogren
från den stora Norrska fjällryggen, hvilken Renen allt

sedan följt och ännu följer efter hela dess längd.

Endast på detta sätt kunna vi förklara det eljest

obegripliga fenomen, som ofvan nämdes, att i Skånes

alluvialbildningar finnas talrika qvarlefvor efter Renar

och på Lappska och Norrska fjällryggen finnas oräkne-

liga skaror af samma djurart, men i alla mellanliggande
trakter saknas de helt och hållet och man har der

aldrig funnit ett enda fossilt renhorn eller ben.

Nu mera finnes Vildrenen hos oss, endast på den

stora fjällryggen och på de närmaste sidoåsar, som der-

ifi'ån utgå. Dess sydligaste gräns i Sverige lärer vara

kring 62:dra breddgraden j ty enligt ett bref, dateradt

d. 26 Febr. 1(S21, från Stats-Sekreteraren L. Arnell,
som varit LandshÖfding i Jemtland, "finnas stundom sto-

ra skockar af Vildrenar mellan LllfsjÖ i Herjedalen och

Kråkbläster i Kopparbergs län, och detta är troligen

den sydligaste latitud der de förekomma",
—

nemligen
i Sverige j ty i Norrige gå de långt sydligare och fin-

nas ännu i stor mängd på fjällen ända nedom 60:de

breddgraden. Denna djurart har spridt sig vida läng-
re åt norr än Skandinaviska halfön sträcker sig. På
Grönland finnes han talrikt, han Öfvervintrar på Spits-

bergen, och Parry såg spår efter Renar på Walderön

under 80 » 35' 38".

Som redan nämdes förekommer Vildrenen långs

Norrska fjällryggen, och som det synes är han talrikare
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i dess sydvestra än nordöstra trakter, förmodligen af

det skäl, att på förra stället finnes inga Lappar, som

med sitt kringstrykande oroa honom och med sina räff-

lor och skidor förfölja honom. På fjällen mellan Chri-

stiania och Bergen synes Vildrenen vara talrikare än

på något annat ställe i Europa. På högfjällen kring

Röldahl och Woxlie finnas de stundom samlade i för-

vånande mängd. En dag i början af Juni månad 1826

(ett par månader före min resa i dessa trakter) hade

man sett fjället, på ungefär en half norrsk mils bredd,

så tätt betäckt af Renar, som marken är der får gå i

flock. En del Simlor hade nyligen kalfvat och kalfvar-

na följde mödrarna. Skaran räckte så långt fram och

tillbaka, att man ej kunde öfverskåda dess gränser*).

Den delade sig slutligen i tre flockar. Bönderna, som

i dessa trakter allmänt äro Renskyttar, förföljde flocken

och koramo följande dagen inom håll och fällde flera

både gamla och unga renar. . Man erinras härvid om

de oräkneliga skaror af Antiloper på Afrikas sand-

öknar, och om de lika oräkneliga massorna af vilda Bi-

sonoxar på Amerikas prairier.
— I flockar af 2—300

stycken ser man ofta Vildrenar på fjällen mellan Hal-

lingdalen och Lerdalen
j

stundom ser man blott 2, 3

eller 4 sammans.

Vildrenen går alltid mot vinden
j

detta sker af för-

sigtighet, ty han har mer fin lukt än skarp syn. Här-

af händer att då det länge blåst t. ex. vestan vind,

får man icke se en enda Ren i de östra trakterna af

fjällryggen, emedan alla Renar då småningom dragit sig

mer åt de vestra fjällen mot vinden.. Man får se spå-

*) Att uppgiften är bokstafligt sann, är så mycket säk-

rare som (len meddelades pä flera skilda ställen, af olika per-
soner och af alla pä samma sätt. Fenomenet väckte uppse-

ende, ty ingen hade här förut sett en sådan mängd på ett

ställe samlad,
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ren efter dem i snön^ och hår, som de ristat af sig

då de simmat Öfver fjällbäckarna j
men djuren ha för-

svunnit. Då man vill skjuta Ren, bör man för samma
orsak skull äfven gå mot vinden. — Om vintren up-

pehåller sig Vildrenen i högsta fjällen och äter Ren-

mossa
j
om våren går han ned i åsarna på gröna plat-

ser ('"'på grönskan"). Längre fram på sommaren t. ex.

i Juli vistas han i gräsdalar vid sidan om högfjällen *).

I Jemtland vandrar. Vildrenen om våren från de högre

fjällen till nedre landet närmast fjällen, och om hösten

vandrar han åter till
fjälls. Om sommaren uppehåller

han sig uti nedra skogslandet **). Parningen förrättas

förr än fjällvandringen företages.
— Sina hår fäller Re-

nen i sednare hälften af Juli månad och lägger sig då

icke på drifvorna, hvarföre det på denna tid ofta är

svårt att på afstånd upptäcka honom
j
men i Augusti,

sedan han fällt, ligger han vanligen på snödrifvornä vid

middagstiden. Före fällningen är han mer hvitgrå, ef-

ter den mörkt gråbrun, under fällningen fläckig.

Födoämnen: Dessa bestå i åtskilliga slags örter,

gräs och lafvar. Om sommaren förtär Vildrenen flera

arter af Syra och Ranunkel-slägtet, hvaribland Is-

Ranunkeln [Banunculus glacialisj är hans käraste spis

och kallas derföre i vestra Norriges fjälltrakter ''^Rein-

blummäP; dessutom förtär han gerna Cerastium, Rumex

digijmis m. fl.,
äfven gräs och späda blad af vide och

björk ^
också Bockblad ^i/ewi/rtw/Ä. /n/ö/.j Fräkne o. d. Om

vintren hemtar den sin näring af renmossa och andra

laf-arter, hvaraf på de trakter der Renen då vistas,

finnes en förvånande mängd. Dess dryck är rent kallt

vatten, och under den kalla årstiden förtär han sno i

*) Dessa uppgifter har jag under resor samlat af Ren-

jägare i vestra Norrige.

**) Uppgifterna från Jemtland har Hr Doktor Wetterbergh
meddelat mig.
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stället för vatten. Om vintren^ då han förtär mossa, be-

står dess spillning
af torra s. k. bönor, lika fårens

j
om

sommaren, sedan han ätit groen, är den mer samman-

hängande.

Fortplantning: Renens brunst-tid infaller i slutet

af September och början af Oktober. Renarna samlas

då i stora skockar på snödrifvorna. Tjurarna stångas

om korna och den starkaste, som af Renskyttarna kal-

las ''Brunstdyngen" bortdrifver de andra, och betäcker

korna, den ena efter den andra. Skjutes brunsldyngen,

skingras flocken, tills den fått sig en annan husbonde.

Parningen förrättas mest i ondt väder. I vackert vä-

der skiljes {locken. .

— Omkring 8 dagar efter slutad

parning, således i November eller December fäller den

gamla Rentjuren sina horn. — Renkon går drägtig i

30 veckor till 8 månader, och föder i IMaj eller början
af Juni på bara marken eller på snöfältet, en sällan två

kalfvar. Sedan dessa äro 8— 10 dagar gamla, och så-

ledes icke längre behöfva modrens försvar mot Ren-

oxarna, fäller hon sina horn. Vid samma tid, i Maj

månad, fälla äfven de unea Renhannarna sina horn.

Renkalfven, som är klen och spenslig, likväl mindre hög-
bent än andra hjortkalfvar, kan redan efter några da-

gar följa modren. Han är icke fläckig, som andra hjort-

kalfvar, utan enfärgad, rödbrun, med ett mörkare streck

långs åt ryggen samt ljusare på benen, b\iken och un-

der halsen. Denna färg ändras likväl snart och redan

i medlet af Augusti är han på ryggen och sidorne

svarlaktigj i September blir han mer grå. Modren

vårdar med Ömhet sin unge och söker honom med ett

grymtande läte då han aflägsnat sig, samt daggar ho-

nom i början med sin feta och närande mjölk. Likväl

börjar han tidigt att uppsöka de växter som Naturen

bestämt för dess underhåll. — Ung-renen skall redan

para sig första hösten^ eller femte månaden efter föd-

seln.
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Jagt och fångst: På Norrska fjällen sivjutes Renen
med räffla, sedan man lagat så att man mot vinden

kommit i håll. Skytten kryper eller eljest smyger sig

bakom en bergspynt, lägger derpå bössan och rigtar i

allt mak. Två hundra alnar räknas för lagom håll. —
Hvarenda sjelfegande bonde i vestra Norriges höga

fjälltrakter är Renskytt och fäller årligen ett och annat

dussin Renar, hvilket icke ger så obetydlig inkomst.

Då man kommer upp i fjälltrakterna ser man husgaf-
larna högt Öfver taken prydda med Renhorn

5
hela ren-

hufvudet eller framsidan deraf, med påsitlande hud och

horn, uppspikas på gatlarna Öfver husen. Det är en

egen prydnad, som i dessa vilda trakter tager sig präk-

tigt ut.

Fordomdags, innan skjutgevär kommo i bruk i Nor-

riges vestra fjälltrakter, fångade man Renen i gropar,

kallade Dyrgröfta eller Dyreslupur (rengropar, renstu.-

por). Man ser ännu några sådana, mosslupna och för-

fallna, på de flackare sidorna ned mot foten af fjällber-

gen. De äro murade af på hvarandra lagda flata (gneis-

glimmer) stenar. Hvarje grop är atlångt fyrkantig af

omkring 3 alnars längd, 4—-ö qvarters bredd och sy-
nes hafva varit ett par alnar djup. Mellan dem äro

stenmurar (gärdesgårdar) af ett par alnars höjd eller

mer. Dessa hafva varit på sidorna branta
j
men gro-

parne ha åt båda ändarna varit långslutta, så att Re-

nen beqvämt kunde gå upp i dem. På tvärs i gropen,

i I il
ii
iaiilll!»! iBlilliiai
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kring 1 aln under brädden var anbragt en rund stock

(en bom) som likt en axel kunde vända sig kring^ och

deri voro fastade 5—6 länga jerntaggar (korta spjut)

med spetsarna riglade åt alla sidor. På tvärs och långs

öfver gropen låg en och annan tunn käpp eller sticka

och på dem renmossa^ is~ranunkel och andra örter

som renen rnest tycker om. Då Renen gick upp för

att äta dessa, stupade han i gropen och rände en el-

ler två af jcrn taggarna i kroppen, och da han arbetade

och spjärnade för att komma upp, vände sig bommen
och andra spetsar stucko in i kroppen *)

I Finnmarken bruka Lapparne, efter Leems uppgift,

att på Renjagten taga en hund med sig i ett band.

Denna uppsöker Renens spår och följer dem. Då Lap-

pen märker att han är nära det ställe der Renen lig-

ger-,
sätter han en nosgrimma pä hunden, för att hin-

dra honom från att skälla. Om Lappen med sitt skott

sårar, men ej fäller Renen, så lössläpper han hunden

som genast förföljer honom. Förföljd vänder sig Re-
nen ej sällan mot hunden för att stånga honom, då

emellertid Lappen kan å nyo ladda och skjuta.
— Un-

der brunst-tiden binder Lappen några tama Renkor af-

sides på ett ställe der Vildrenar pläga infinna sig, samt

lägger sig på lur bredevid med laddad bössa. En el-

ler ett par vilda Ren oxar infinna sig då ej sällan, dit-

lockade genom lukten af Renkorna, och fällas lätt. Om
vintrcn, då tunn isskorpa finnes på snön, hvilken bär skid-

löparen, men ej Renen, förföljer Lappen Vildrenen på
skidor och dödar honom med Éäffla (Finnskäft **J el-

*) På samma sätt var det väl som de gamla fångade
Elgen, ncmligcn med en bom, mot hvilken djuret föll och
kunde ej resa sig igen. Detta fängningssätt har Plinius eller

dess sagesman, af brist pä kunskap i språket alldeles miss-

förstått, tagit bom för Baum (träd), och dercfter hopsatt den

dikt, som vi anfört vid Elgens historia sid. 494.

**) Sä kallar man i Norrige Lapparnes bössor,
— ett slags
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ier spjut. Äfven fångas Vildrenen i snaror. Se Jägare-
Sällsk. Tidskrift 1832. sid. 350 pl. 2 fig. 1.

Nijtta : Vilda Renen är, likasom alla dess samsläg-

lingar, elt mycket nyttigt djur, hvaraf både hud, kött,

horn, hår m. m. kunna användas.

Vilda Renen låter lätt tämja sig och blir då myc-
ket tam. Det är derföre icke underligt att denna djur-

art, från urminnes tider, blifvit förvandlad till tamdjur
hos de folkslag, hvilka bebo bergsbygderne af de nord-

ligaste trakterne på jorden, der icke något annat bo-

skapsdjur kan trifvas.

Tama Renen

är mindre än den vilda, hvilken han merendels liknar

till färgen, neml. om sommaren efter fällningen dun-

kelijrun eller svartaktig, grånar mot hösten och blir

hvitaktig om vinlren. Ogonkretsen är likväl under alla

årstider svartaktig-, munnen, en ring Öfver klöfvarna,

svansen och slussen hvita.

I vissa trakter, t. ex. i Jockmock, finnes en art-

förändring som under alla årstider är snöhvit*), men

egentligen fläckiga Renar träffas aldrig hos osa.

Af Tama Renar finnas:

a) Skogs-Renar ,
som under hela året betas i skog-

landet^ äro mindre än de vilda, men större än

b) Fjäll-Renarne; desse betas i fjällen under vår,

sommar och höst, och föras endast under vintren ned

i skogslandet. De äro minst af alla.

Studsare, hvilka Lapparne sjelfve skola förfärdiga åt sig. De
se illa ut, hafva en giof stock, mycket kort och kantig kolf

samt ett mycket simpelt lås, med slagfjädren liggande ut-

vändigt.

*) Lapparne äro angelägna att få en eller annan hvit Ren
bland sin öfriga hjord; emedan de då lättare kunna pä af-

stånd upptäcka Renhjorden, samt uppsöka dem som skingrat

sig derifrän.
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Vistelseort j skötsel, nytta m. m.: Endast Lappaf-

ne,
— detta Nomadiska folk^ som^ utan bestämda bo-

ningsplatser vankar omkring i Rikets nordligaste trak-

ter,
— hafva talrika troppar af tama renar. Detta

Djur utgör deras enda rikedom och enda villkoret för

deras tillvarelse. Dess historia är derföre så nära för-

knippad med deras egen, att ingendera kan särskildt

med fullständighet behandlas. — Hvarje Lappmans för-

mögenhet bestämmes efter talrikheten af dess Renhjord.
Denna håller ibland ända till 1000 Renar: två eller tre

/ o

hundrade lärer likväl vara det vanliga antalet. Ar 1774

egde de 200 Lapphushåll, som bodde i Jockmocks

Församling kring 20,000.
Renarne vallas ute under hela året och komma

aldrig i hus. Om sommaren föda de sig mellan snö-

bergen i fjällen, om vintren i skoglandet, der också

många förblifva under hela året. Deras föda om som-
maren är gräs, löf, bär, svampar m. m., om vintren

renmossa, som de uppvädra genom snön och förskaf-

fa sig derigenom att de med framfötterna undangräfva
snön och blotta marken. — Då Renarne förtärt betet

i en trakt, flyttar Lappen till en annan, der bete fin-

nes. Om vintren, då han söker betesplatsar för sin

hjord, äro Renarne sjelfva hans vägvisare^ der dessa

stanna och börja att öppna gropar i snön, slår Lappen

upp sitt
tjällj ty han är säker att der finnes Renmossa.

I andra eller tredje året kastrerar Lappen sina

Hann-renar, och han har sällan mer än en fullvuxen Ren-

tjur i sin hjord. Vid Midsommar börjar man att mjöl-
ka Renkorna och fortsätter dermed ända till Oktober,

1 Juli månad, då den bästa mjölktiden är, ger en me-

delmåttig Renko -i- kanna mjölk om dygnet *j. IMjölken

*) Denna mjölkqvantitet uppgifves af Grape p. a. st.

sid. 88 sista raden; Holstén p. a. st. sid. 138. uppgifver blott

hälften så mycket eller ett qvarter; men Hr Wright p. a. st.
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liknar till utseende grädda och är mycket kraftigare och

mera födande än komjölk. Man kan blanda mycket
vatten deri, utan att skada dess godhet^ ja till vanligt

hushållsbruk är hon, i sitt rena tillstånd, allt för fet.

Af den, som ej njutes färsk, tillredes ost
5
men sällan

smör. — Vid jultiden äro Renarne fetast till slagt.

Med Renens kött och mjölk föder Lappen sig,
med skinnen bäddar han sin säng och kläder sig om
vintren

j
af senorna göres tråd hvarmed kläderne sys,

af benen förfärdigas skedar o. s. v. Äfven brukas Re-
nen om sommaren som lastdragare att bära klöf, om
vintren som kör-Ren att draga Akjan eller Pulkan (Lap-

pens båtlika släda). Denna slädfart är både nöjsam
och snabb

5
men fordrar öfning hos den åkande. Stun-

dom händer det att Renen blir ond och, i stället för

att springa, vänder sig mot den som sitter i Akjan,
samt gifver honom med framfötterna slag på slag. Den-
ne som sitter nedbunden, har då ej annat medel för

att värja sig, än att omhvälfva Akjan, så att han sjelf

kommer inunder den. Den uppretade Renen fortfar att

slå på kölen eller bottnen af slädan, tills sinnet går öf-

ver, då resan åter fortsattes.

2:o Med ända till spetsen trinda och frän roten pä
alla sidor knottriga horn.

Hjort (^Cervus Elaphus Lin.)

Artm. Nosspetsen bar; svansen kort; härhorste pä bak"

sidan af benet öfver midten.

säger: ''den qvantitet af mjölk som erhålles af hvarje Ren,
uppgifves olika, af några till 4, af andra åter till -i -.dels kan-
na dagligen''.

— Således torde medium eller I kanna som
uppgafs i förra upplagan vara det vanliga. Eljest är ju lätt .

begripligt, att Renen likasom kon kan gifva mycket olilia

mjölkqvantitet.
Skandn:$ Däggdjur, 33
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Hornen: trinda, fint knottriga, riglade uppåt, hakat och

något utåt, samt mot spetsen böjda inåt; endast

från främre sidan mer eller mindre greniga.

Färgen: Om sommarn rödbrun med rödgul bakdel; om
vintren rödaktigt grå. Längd från nosspetsen till

svansroten kring 6-7 fot^ höjden 4 f. 21
—4 t.

Svansen 6 tum.

Synonymi: Cervus Elaphus, Lin. Faun. 40. Retz. Faun. p.

42. —- Gmel. Syst. I. p. 176. — Cerf, Biche et Faen,
BuFF. Hist. Nat. VI. p. 63. t. 9, 10, 12. Edit in 8:o XI,

p, 85. med tigg.
—

Stag, Pen Brit. Zool. I. p. 41. —
Red Deer Bell Brit. Quadr. p. 394. fig.

— Roth-

Hirsch, Bechst. N. D. I. p. 453. — Edel-Hirsch,
ScHREB. Säugth. V. p. 996. tab. 247. fig. A. E.— Sunde-
WALL Jägaresällsk. Tidskrift 1834. sid. 994*). Sv. Hjort,
han. Hjortoxe, hon. Hind, Hjortko; Norr. Röddyr, hon. -

Dyrkolle.

Beskrifning **} .• Kroppsbyggnaden smärt
,

benen

höga oeh spensliga, hvilket, jemte den ansenliga hufvud-

prydnaden, gör Hjorten till ett af de skönaste djur i

skogarna.

Hufvudet är aflångt och litet
^

i förhållande till

kroppen. Öronen stora, uppresas vid det minsta buller.

Ögonen stora och lifliga, stå vidt skilda och hafva gul
iris. Under den främre Ögonvinkeln finnes en aflång

grop, något mer än en tum djup, hvari en fuktighet

utsvettar, hvilken i början är mjuk som vax och luktar

illa, men hårdnar småningom till en hornartad välluk-

tande massa. Näsborrarna vida och rundaktiga. I öfra

käken finnas två trubbiga hörntänder. Hornen trinda,

tjocka och knottriga, samt på åtskilliga ställen på långs
fårade

5
i dessa fåror hafva de blodkärl legat, som när-

de den hud, hvarmed de unga hornen voro beklädda.

*) Till denna utförliga afliandling hänvises Läsaren före-

trädesvis.

**) Ett skönt e.vemplar har, af Hans Excellence Hr Grefve

Piper, blifvit skänkt till Lunds Zoologiska museum och finnes

nu der uppstoppadt och i skelett.
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t)e trinda, knottriga och spetsiga grenar, som från

främre sidan utgå från hornen, äro, likasom hornens

storlek, efter djurets ålder, till antalet olika. En gren

utgår tätt ofvanför kransen
5

en annan pä midten af

hornet, och mot dess ända stå några, flera eller fär-

re *). Då Hjorten springer, ligga hornen horisontelt åt

ryggen.
— Halsen som är lång, bäres hög och kruni,

hvilket ger Hjorten ett modigt utseende. Länden är

hvälfd. Låren tjocka och runda. KlÖfvarne svarta och

glänsande.

Färgen är vanligen under sommarn rödbrun, el-

ler kastanjebrun och på buken hvitaktig, om vintren

mera grå.

Hinden, som är mindre, saknar horn, och har

icke heller Hjortens sköna växt eller präktiga resning.

Artförändring. Hvita Hjortar träffas sällan och, så

vidt jag vet, aldrig hos oss. Som tama förekomma de

någon gång.

Anmärkn.: Hornen fällas ärligen. Gamla Hjortar fälla dem i

slutet af Februari; de yngre i Mars, April eller Maj. Re-
dan inom fem dagar visa sig spår till nya horn, hvilka

inom fjorton dagar tiunnit en half fots längd samt gifvit
den första grenen, och i lO.de eller Uide veckan har
hornet hunnit sin fulla växt. I Juli eller Augusti lossnar
huden och afrifves mot buskar och trädstammar. Man
kan af grenarnes anta!, till en viss tid, bestämma Hjor-
tens ålder. En ung Hjort får efter första året blott enkla
horn utan grenar; efter andra året får han en gren på
hvart horn; efter tredje tre eller fyra; efter fjerde ett

• lika antal; efter femte fem o. s. v. ända till 8:de året,
efter hvilken tid antalet af grenarna ej bestämmer åldern.

Vistelseort och lynne : Med undantag af Skåne, och
måhända Kållandsön i Vestergölland, träffas Hjorten

*) Hornen äro ibland monströsa. Jag har sett ett par
sådana. På det ena voro de två öfversta grenarna ho-
risontelt utplattade och mycket breda samt i kanten de-
lade. — Rörande fossila Hjorthorn se Tillägget.

33»

(^
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nu mera aldrig vild i någon Svensk provins. Icke hel-

ler finnes han i det inre af Norrige^ men i de vestra

kusttrakterne och på några öar i Bergens och Trond-

hiems Stift, ända upp i Nummedalens Fögderi, träffas

han ännu *). I Skåne förekommer Hjorten ännu tem-

ligen talrikt i skogarne på vissa trakter
j

likväl har dess

antal i sednare tider ansenligt aftagit, likasom de sko-

gar i hvilka, han fordom lefvat. Då Skåne ännu utgjor-

de en ödeskog, endast afbruten af insjöar, träsk och

moras, funnos Hjortar i mängd i hela landskapet **).

Hjortarne lefva gerna i större skockar tillsammans.

*) Hjorten förekommer på Hittern, Ottersön, vid Namself-

vens utlopp (Esmark).
— 1 Juni månad 1816 såg jag i Trond-

hiem en Hind, som var skjuten i grannskapet. På Ottersön,
som ligger mellan 64:de och 65:te breddgraden, skall, för få

år sedan, hafva funnits en mängd Hjortar, livilka dock un-

der de sista åren betydligt minskats genom Vargar och an-

dra Rofdjur, som under vintrarne infunnit sig.

**) Man har påstått att Hjorten ej vore ursprunglig på Skan-

dinavien och att han först blifvit i Sverige införd under Gu-
staf I:s regering. Ett evident bevis för motsatsen är följan-

de : för tlera år sedan erhöll jag af en Bonde ett par Renhorn,
funna på 14- alns djup i Fals mosse nära Lund, samt ett

Hjorthorn funnet på samma ställe på 3 alnars djup på bott-

nen af mossen. Detta sednare var fäldt; hos de förra, som
voro afbrutna, lag hela skelettet, men var multnadt. Det är

klart att hjorthornet kommit på sitt lägerställe då mossen än-

nu var ett öppet vatten, och att Renen omkommit på sam-

ma ställe, sedan der bildat sig ett moras. Hjorthornet hade

således legat länge på insjöbottnen, innan Renen satte sig i

gyttjan. Men nu vet man, att Renar icke funnits i Skåne se-

dan Gustaf I:s tid — (troligen ej pä de sist förflutna 1000;de

eller ;2000 åren); derföre måste Hjorten hafva funnits här

långt före nämde tid. — Hjorthorn äro ej sällsynta i torf-

mossarne på Skånska .slätten. Äfven är ett förkalkadt hjort-

horn funnet i tuffkalk-lagret vid Benestad och, jemte ett fot-

ben af Vildsvin, som träffats i samma tuftkalk, skänkt till Lunds

Museum af Hans Excellence Herr Grefve C. Piper.



HJORT. 517

Under parningstiden skola desse upplösa sig till flera

mindre sällskap efter deras olika ålder.

Hjorten har merendels en bestämd trakt på hvil-

ken han uppehåller sig och hvilken han icke gerna lem-

nar. Denna- uppehållsort kallar man ett Hjörtstånd.

Härifrån kan endast hungern^ parningsdriften ^
täta för-

följelser eller vedfällning drifva honom.

Hjorten är renlig och snygg. Han äger en skarp

syn, en fm hörsel och lukt. Dess skri liknar kons,
men är mera gällt och mer uthållande. Af naturen är

Hjorten from och skygg ^
men blir stundom i tamt till-

stånd ganska ilsken. Man har anmärkt att han tycker

om musik; och att han under jagten stundom framloc-

kas genom skallet af valdhorn, skallmeja och flöjt.

Födoämnen: I solnedgången lemnar Hjorten vanligen

sitt stånd och går ut för att beta. Han blir på betet

hela natten och drager sig först i gryningen åter in i

tjocka skogen. Dess föda består i gräs, örter, löf, ban-

gen, säd, så väl vintersäd som sommarsäd, isynnerhet

hafre. Af säden förtär han halmen så länge den är

grönj sedan denne blir hårdare, äter han blött kärnan.

Med sin fina lukt kan han på långt afstånd uppvädra
de födämnen han tycker om, och då en flod finnes

mellan honom och dem, simmar han med lätthet der-

öfver. Under parningstiden förtär han flera slags svam-

par, och vid vintrens början uppsöker han ollon och

bär. Under vintren, då snö betäcker marken, blottar

han den med klöfvarne, för att komma till gräsvallen.

Äfven njuter han då mossa, ljung, knoppar, qvistar och

bark af yngre träd.

Den äldre Hjortens parningstid infaller kring Egi-
dii dag, eller i början af September. De yngre para

sig en half eller hel månad sednare. En enda stark

Hjort är tillräcklig för 20 Hindar. Finnas flera yngre

hannar, så blifva de merendels af den starkare bort-

drifna. Finnas två lika starka, så uppslå ofta blodiga
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strider, under hvilka de med sina spetsiga horn illa

handtera hvarandra, och en af dem blir ej sällan på

platsen. Under parningstiden är Hjorten ilsken och den

brunstige Hjorten är, äfven for menniskor, farlig att rå-

ka ut för. Han uppkastar jorden kring sig med hor-

nen och frambenen, samt uppger ett rysligt och häf-

tigt skri, hvilket ofta höres mer än i
mil, isynnerhet

om morgonen i gryningen eller om aftonen i skymnin-

gen.
— Parningen sker vanligen om morgonen.

— Kin-

den går dräglig 84- månad till 40 veckor, och föder i

Maj, i en tät skogstrakt, på en bädd af mossa, en^

sällan två kalfvar. Efter 4:de dagen följer kalfven sin

moder, som vårdar honom med ömhet samt daggar
honom till dess hon åter blir drägtig, då han kan föda

sig utan mjölk. Ända till tredje månaden är Hjortkalf-

vens färg gulbrun, beströdd med hvita iläckar. Om
kalfven är af hankönet, får han efter första året två

enkla hornspetsar, hvilka derefter grena sig som förut

är nämdt. Han växer ända till 8:de året.

Ungen låter tämja sig, om han tidigt tages från

modren och uppfödes med komjölk. Tama Hjortar haf-

va blifvit brukade som spann att åka efter
j
men att

rida på dem, dertill har man aldrig kunnat inöfva dem.

Jagt: Hos oss uppsökes Hjorten i de skogar, der

han vistas, och skjutes med kula. Se Profess. Sunde-

WÄLLs anförda Afhandling.

Nytta och skada: Köttet, isynnerhet af de yngre,

är ganska läckert och ätes vanligen stekt. Huden be-

redes af Sämskmakare, och deraf förfärdigas benkläder,

handskar, sabelgehäng och andra remtyg. Håren kun-

na tjena till uppstoppning som andra nöthår. Talgen
användes till såpa och talgljus. Hornen nyttjas till skaft

på knifvar m. m. Äfven fås af dem ett bekant och för-

träfiligt gelé. Dessutom tillreda Apothekare deraf flera

preeparater, hvilka kunna efterses i Pharmacopoeen.
—
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Der Hjortar finnas i större antal^ göra de betydlig ska-

da på gräs, säd och ung skog.

Rådjur [Cervus Capreolus. Lin.)

Artm. Nosspetsen bar; svansen nästaningen; hårborste

på utsidan nära hasleden.

Hornen: trinda upprättstäende , frän kransen till midten

groft knaggliga, frän midten till spetsen både fram-
till och baktill greniga.

Färgen : om sommaren gulbrun, om vintren gråbrun, med
hvit stuss. Längden kring 4 fot, stundom 4 fot

2-4 t.
j höjden kring 2^ fot.

Syno ny mi: Cervus Capreolus Lin. Sy st. Nat. 1. p. 94. —
Faun. Svec. p. i 4. — Retz. Faun. n. 47. — G.mel. Syst.
L Lp. \%0. — Chevreuil et Chevrette Buff. Hist. Nat. VL
p. 198. tab. 32. 33. Edit in 8:o XIL p. 96. — Äoe Pen.

Brit. Zool. L p. 49. t. 4. — Roe Deer Bell Brit. Qua-
drup. p. 407. fig.

•— Das Reh Bechst. Nat. Deutschl. \. p.
487. — ScHREB. Säugeth. V. tab. 252. A. B. Sv. Rådjur,
Rå, Råbock. Norr. Raadyr.

Beskrifning: I skönhet täflar Råbocken med Hjor-

ten^ ja hann äger till och med mer liflighet och, som
man påstår, äfven mer stolthet än denne, fastän han i

storlek vida Öfverträffas af honom. Det angifna längd-
måttet af 4 fot är taget af en hanne, som för några
år sedan blef skjuten här i Skåne. Från nosen till bo-

garna höll han \ f. 6. t. Hufvudets längd var 9 tum,
något hoptryckt, slutas med en lång trubbig nosj Öro-
nens 6i

t., bredden mellan ögonen 3 tum^ höjden öf-

ver bogarna 2 f. 6 t. och litet mer öfver länden. Svan-
sen var ingen, blott en liten obetydlig knöl. Öronen,
som sitta If t. bakom hornen, äro lansettformiga och

invändigt bevuxna med långa ullika hvitaktiga hårj hor-
nen som sitta 2 t. bakom Ögonen, stå vid roten så nä-
ra sammans att de stora benkransarna nästan röra hvar-

andraj de blifva ända till 10 tum länga, äro upprätt-
stående och mot ändan något böjda mot hvarandra.
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Från roten till midten äro de starkt knöliga och utan

grenar j
ofvan midten sitter den nedersta grenen fram-

åt^ och något ofvanför denna sitter den följande bakåt

o. s. v. Sällan har denna art hörntänder *). Halsen

är lång, väl bildad och bäres af Råbocken mera högt
än af Rågeten. Benen äro spensliga och klöfvarna samt ^

biklöfvarna svarta och glänsande. Svansen är kort och

nästan omärklig. Bocken har en lång hårtofs under bu-

ken vid trakten af födslolemmen, och på denna kän-

nes han lätt af Jägaren, äfven på afstånd. Ögonen som
äro medelmåttigt stora ligga 5 tum från nosspetsen.

—
Hela nästibben bar och svart, utan fåra i Öfverläppen,
med stora böjda näsborrar. En mindre svart fläck Öf-

ver och en större på hvardera sidan om nästibben.

Fallen är i bottnen askgrå med gulbruna eller

gulgrå hårspetsar. Öfver näsan och Öfverläppen genom
munviken till underläppen går ett svart streck. Utom dess

är underkäken hvit. Öronen i kanten svartakliea. Stru-

pen hvitgrå. Buken smutsigt hvitgul. Underbenen hafva

korta tilltryckta brungula hår. Stussen liksom tvärt af-

huggen och rent hvit. I vinterdrägt är: pannan och

nosen grå stickelhåriga. Öronen gråbruna, i spetskan-
ten svarta. Öfra kroppsdelarna gulbrunt stickelhåriga

på en mörkare botten, nedåt sidorna ljusare, inunder

gulgrå. Benen brungula.

Hornen fällas årligen 3
här i Skåne redan i slutet

af December. I sjunde månaden efter födseln får Rå-
bocken två enkla horn utan grenar. Vid följande horn-

vexling bli dessa längre. I fjerde året bli de greniga,
och grenarnas antal ökas ända till 3 eller 4, sällan

flere, på hvart horn. Efter slutad brunst fällas de, och

*) I Musei samling finnes likväl ett Råbocks-Cranium som
på ena sidan har en spetsig hörntand, men på den andra si-

dan finnes ingen.
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de nya äro åter i tredje månaden fullkomligt utvuxna,

samt ludna till Mars eller April månad.

Rågeten är mindre, smalare och spensligare. Hon

är vanligen hornlös
5 någon gång, men sällan, har hon

ett par mycket korta horn.

Vistelseort: Rådjuret förekommer i Skåne, Halland

och Blekinge, men knappast nu mera i Småland, Öster-

götland eller Nerike *). I de nordligare landskapen

träffas det aldrig. På Pontoppidans tid fanns det i

Norrige, ända upp i Numraedalen: men troligen finnes

det icke mera der. På vissa trakter i Skåne och troligen äf-

ven i Halland förekomma ännu Rådjur mindre sällsynt. Isyn-

nerhet träffas de på vissa Säteriers ägor, der de förstån-

digt vårdas t. e. på Hjularöds, Öfvedsklosters etc. sko-

gar j
men de Rådjur som derifrån utkomma på Bön-

dernas skogar blifva straxt fogelfria.

Rådjuret tycker om högland ta, bergiga trakter, samt

ren och torr luft, liksom Hjorten trifves bäst i djupa

skogar och Dåfhjorten på öppna skogsslätter.
—

I yttre

kanten af skogar som gränsa till sädesfält och i unga

skogslundar är Rådjurets käraste tillhåll. Endast en

hård vinter drifver det, för någon tid, in i täta skogar.

Rådjuren lefva familjvis, men samlas aldrig, som Hjor-

tarna i större skaror. De skola lefva i engifte och ma-

karna vistas sammans under hela lifstiden. Om denna

uppgift är riktig, utgöra de ett undantag bland alla Idis-

lare. — Deras lukt är utomordentligt fin, deras hörsel

och syn skarpa. De kunna simma väl, och löpa med

utmärkt snabbhet. Det är en skön syn att se dem

dansa öfver ett fält och dervid med vindens lätthet

flöja öfver de buskar, som stå i deras väg.

Anmärkn. : Äfven af denna Hjortart förekomma stundom fossila

skeletter i våra torfmossar i Skåne, till och med i de all-

*) Der det fordom äfven funnits. Jemf. Jägare-Sälhh,
Tidshr. -1832. sid. 94. 316.



522 hjortslXgtet.

ra äldsta t. ex. under Järavallen, hvaraf man med säker-

het kan sluta, alt denna djurart hörer till landets äldsta

postdiluviana Fauna.

Födoämnen: Dessa äro om sommaren gräs^ örter

och unga löf, isynnerhet af videarter, björnbärsbuskar

m. m. Äfven besöka de sädesfälten då säden ännu är

grön, och de skola isynnerhet tycka om bladen af bö-

nor. Om vintren gnaga de barken af unga träd, samt

förtära lafvar, gräs, säf, ollon o. d. Äfven afbeta de

trädknoppar och unga qvistar.

Fortplantning: Parningstiden inträfTar hos några ti-

digare, hos andra sednare. Vanligen infaller den i No-

vember månad. Hvarje enskilt par är brunstigt kring

14 dagar. Honan går -drägtig kring 21 veckor eller

kring 5 månader och föder i Maj, merendels en eller

två ungar. Några dagar innan hon sätter, atlägsnar hon

sig småningom från hannen och drager sig ensam un-

dan till en med buskar tätt bevuxen ort, der hon fram-

föder sina ungar. Förmodligen fruktar hon att hannen

skall uppäta dem, hvilket stundom händer. Efter åtta

dagar för hon ungarna till fadren som då och sedan

visar en Öm omsorg om modren och dem. Ungarna

äro i början fläckiga, neml. röda och hvita *).
— Man

kan tämja dem, och de följa då sin egare öfver allt

likasom hundar, utan att löpa sin kos.

Jagt: Man brukar i Skåne att skjuta dem för skjut-

häst, då de ej äro rädda, utan låta Jägaren komma
helt nära. Äfven spårar man dem om vintren på snön

j

om sommaren skjutas de stundom för stöfvare. Man

brukar skott af ett par passkulor och deribland större

hagel.

*) Detta kände redan Virgilius; I. Bucol, II. vers. 40,

41. låter han en Herde sjunga:
Praeterea duo, nec tuta mihi valle reperti

Capreoli, sparsis etiamnunc pellibus albo.
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Nytta och skada: Köttet är förträffligt^ till och

med delikatare än hjortkött. Talgen nyttjas som hjort-

talg. Skinnet tillredes vanligen af sämskmakare och

deraf förfärdigas benkläder, handskar m. m. En Rå-
bocks hud

, lagd under lakanet i sjuksängen, skall före-

komma liggsår.
— En Råbock betalas nu här i Skåne med

7-9 R:dr R:gs.
— Råbocken skadar på samma sätt som

hjorten, och
skall, der han finnes

talrikt, vara ännu

skadligare.

2:dra Familjen:

Med ständigt qvarsittande horn.

Hornen, som äro odelade, kägelformiga , spetsiga,
bestå af två inuti med celler och kaviteter försedda

benutskott, kallade qvicke, hvardera omgifvet med en

strutformig hornskida, som vid roten har tillväxtringar,

efter hvilka man bedömmer djurets ålder. Dessa horn

fällas aldrig, och växa under djurets hela lifstid.

Alla hithörande arter sakna hörntänder.

Delas i två underordnade familjer: Caprina och

Bovina

aj Getdjur (Caprina). Hornen kantiga, skrynkliga.

Get-slägtet (Capra Im.)
Hornen hoptryckta, kantiga skrynkliga, riglade uppåt

och böjda bakåt, och stundom derefter utåt; inga

tårgropar; hakan försedd med skägg.
Skallen: tårbenen platta; spår till en öppning mellan

ansigtsbenen; pannan bildar med hjessän en rät

eller trubbig vinkel.

Gret (Capra Hircus Lin.)

Artm. Hornen starkt hoptryckta, med en skarp kant

framtill; skägget långt; kroppen täckt med långa

grofva kär (ragg).
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Tama Geten är icke alldeles så domesticerad som

Fåret. Hon har derföre mer likhet än detta med sin

urstam. Kroppen är smärtare^ halsen längre och svan-

sen mycket kortare än hos Fåret. Dessa djurs orga-

nisation är för öfrigt så lika,
att de snarare borde för-

enas i ett slägté än utgöra två. De skola till och med

para sig med hvarandra och frambringa fertil afföda.

Det förhåller sig i öfrigt med denna djurart som

med de flesta tamdjur, att man ej bestämdt vet från

,
hvilken vild art den härstammat. Troligen har mer än

en bidragit till frambringandet af de talrika varieteter,

som från urminnes tider förefunnits. Bland de arter,

hvilka anföras som stam- för tama Geten äro :

' 1) Stenbocken (Capra Ibex Lin.)

Bockens horn äro stora, aftrubbadt fyrkantiga, fram-

till afrundade, på tvärs rullsigaj Getens smärre och mer

lika tama getens. Ryggen, kroppssidorna och halsryg-

gen rödgråaktiga 5
underhalsen och bröstet svarlgrå^

strupen och underkäken hvitaktiga.

ScHiNTz Naturgesch. u. Abbildungen p. 309. pl.

131. — jEgoceros Ibex Pall. Zoogr. 1. p. 224.

Stenbocken förekommer nu endast på några få

bland de högsta mest otillgängliga Alperna (Monte Ro-

sa och .Mont Cenis) i Schweitz, på några få ställen i

Pyrenéerna, samt på de höga bergen i Siberien. Han

inskränkes och minskas mer och mer, och efter allt ut-

seende blir han snart att räkna bland de i Europa ut-

döda djurarterne. Fordom har han varit mer kringspridd j

dock synes han aldrig ha lefvat på Skandinaviska halfön.— Stenbocken vistas i smärre hjordar, besöker om nät-

terna öfra gränsen af trädvegetationen för att beta, men
återvänder mot morgonen till bergsspetsarna bland den

eviga snön. — Brunsttiden infaller i Januari och honan

föder ungar vid midsommarstiden.

Stenbocken parar sig och frambringar afföda med
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tama geten, i Asien (Pall.). Det samma inträffar i

Schweitz (ScHfNTz p. a. st. der äfven anföres att affö-

dan blir fertil).

Mer lik Tamgeten är dock:

3) Bezoarbocken (Capra jEgagrus Gmel.)

Hornen hoptryckta skrynkliga, framtill med en kant,

trubbigt tandade. Pall. Zoogr. 1. p. 226. tab. XVI. fig.

3, 4-,
5. — lUustr. Naturgesch. 8. p. 257. f. 947.

Förekommer på de höga Alperna i Kaukasus, Per-

sien, Taurus och, Imaus. Ännu är det oafgjordt om
han ej äfven förekommer på Europas Alper,

— Han
är mycket skygg och förekommer sällan ned på slätt-

landen. Om hösten parar han sig och föder ungar om
våren. Af denna art fås den bekanta orientaliska be-
zoaren — en sammangyttring som man finner i dess

inelfvor, och som säges i Persien vara i lika högt pris
som diamanten. — Till storlek, kroppsställning och hor-
nens form liknar denna art mest tama Geten och har

utan tvifvel varit dess hufvudsakliga stam. Af denna
och Stenbocken förekommer äfven en hybrid afföda, som
blifvit tam och som genom vidare blandning och korsning

synes hafva frambringat de varieteter, under hvilka tama
Geten visar sig.

Tama Greteii (Capra Hircus domest.)

Hornen och äfven kroppen mindre än hos föregå-
ende. Håren mjukare, längre j färgen hvit, svart, brun,

grå eller fläckig.

Honan skiljes från Hannen genom ett längre och

slätare hufvud, långsträcktare, smalare hals och längre

rygg, kortare, mindre böjda horn och kortare men fi-

nare hår.

Synonymi: Capra Hircus Lin. Faun. 44. — Retz. Faun. n.

48. — Boucei Chevre, Buff. Hist. Nat. V. p. 59. tab. 8.

9. — Edit. de Deuxp. I. tab. 3. fig. 1. 2. — Domeslic
Goat Pen. Brit. Zool. I. p. 35. t. 3. — Common Goat
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Bell. Brit. Quadr. p. 432. fig.
— Hausziege Bechst. N.

D. I. p. 408. — ScHREB. Säugth. V. tab. 283. Sv. Hannen

Bock ; Honan Get. Ungen Kid, Killing. Fin. Kili, Wuohi,

Wohla, Kauris, Kurmu.

Vistelseort och lefnadssätt: Tama Geten är såsom

husdjur utspridd i de flesta länder. Hon trifves både

inom polcirkeln och mellan vändkretsarne. Likväl fin-

nes hon icke så långt upp åt norden som fåret *)j
men fördrager bättre än fåret, de södra ländernas hetta.

Geten tycker isynnerhet om bergiga och klippfulla

trakter. Hon finnes i alla landskap af Skandinavien
j

men minst i Skåne och nästan aldrig på dess släta och

skoglösa trakter.

Af sitt ursprungliga skaplynne, liksom af sin ur-

sprungliga yttre form, har hon bibehållit långt mer än

fåret, och skall derföre åter lätt kunna bli vild. Hon

är ett i hög grad nyckfullt djur, som visar en nästan

motsägande blandning af vildhet och tamhet.

Skötsel, Födoämnen m. m. Getternas stall bör hål-

las mycket rent och torrt, emedan de i en fuktig och

oren luft lätt bli sjuka. Så lätt som de uthärda hetta

eller regn, så ömtåliga äro de för köld. — Bockar trif-

vas mycket bra i häst-stall, der de uppsöka och för-

tära det foder som hästarne spilla. Men man bör här-

till välja hornlösa Bockar.

Denna djurart förtär många växter, som af annan

boskap ratas. Likväl är det besynnerligt, att frukt och

blad af Benved (Evonymus europaeus) är ett gift för

honom, och för mycket ekollon förorsakar Geten en så

krampaktig smärta, att hon i förtid kastar fostret.

I jemna trakter, der unga träd finnas, äro Get-

lerne mycket skadliga^ ty de afslå barken med hornen

eller afskala den med tänderna och nedböja träden för

*) Dock finnas Getter i mängd på Dowrefjäll^ i Värda-

len m. m.
,
och i Gollegial Tidenden 1802 omtalas de bland

de djur, som Colonisterne vid Warangerfjorden underhöllo.
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ätt afata knopparna. För unga planteringar äro de der-
före isynnerhet förderfliga.

^- De löpa lätt öfver gärds-
gårdar. Detta förekommer man på somliga orter der-

igenom att man afskär en sena på bakfoten^ då de
äro unga. Äfven har man föreslagit att utbryta fram-

tänderna på dem^ hvilket hkväl är både grymt och af-

sigtslöst.

I vilda, bergiga, klippfulla, magra, torra och ofrukt-

bara trakter, trifvas de bäst och göra ingen skada. De
söka der torr jordmossa, stenmossor, taggigt ris och
torra växter. — Daggigt gräs skadar dem icke. De
kunna derföre utdrifvas tidigare om morgonen är få-

ren. — Om vintren fodrar man dem med hö och
torra löf, som i September blifvit aflagne. Man vattnar

dem två gånger om dagen. De gödas med rofvor, po-
tates, hafre m. m.

I September, Oktober och November månader in-

träffar parnings tiden, då brunsten tillkännagifves genom
ett oupphörligt bräkande. Vid denna årstid stinker isyn-
nerhet l3ocken ganska mycket. Geten går drägtig 21
ä 22 veckor, således lika med Fåret, och föder ett,
två stundom tre, mycket sällan fyra Kid, hvilka hon

daggar 4—5 veckor. Bocken är efter ett år, och Ge-
ten redan i 7:de månaden skicklig till fortplantning.

—
Efter o:te året bör Bocken ej mer nyttjas till fortplant-

ning, och Geten ej efter det 7:de.

Då man om vintren har Får och Getter i samma
stall, skall

ej sällan hända att de unga Fåren fåta be-

springa sig af Bockarne. Den bastard som deraf till-

kommer liknar både fadren och modren.

Nytta: 1 bergiga och magra trakter är Geten ett

högst nyttigt husdjur, isynnerhet genom sin mjölk, som
är tunnare och mera lättsmält än komjölk. 1 fattiga

skogstorp föda sig ofta hela hushåll med torrt bröd och

mjölken af ett par Getter.

Äfven som medikament är getmjölk mycket berömd
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i lärande sjukdomar. Den är, näst åsnemjölk, i detta

afseende den kraftigaste. Man påstår, att om man fö-

der Geten förut med sådane växl^er, som i den sjuk-

dom, för hvilken mjölken skall brukas, äro af någon

nytta, så skall detta hafva inflytande på mjölken och

göra den ännu verksammare för sitt ändamål. — Man

nyttjar getmjölk äfven till osl. M get- och fårmjölk till-

verkas i Italien en förträfflig ost, bekant under namn
af Ricotia.

Fårslägtel (Ovis Lra.)

Hornen: hoptryckta, kantiga, skrynkliga, bakät-utät rig-

tade och stundom spiralformigt böjda; inga tår-

gropar, hakan utan skägg.

Hornen: tårbenen ingröpta; ingen öppning mellan an-

sigtsbenen; näsbenen tillsammans bilda nedåt en

spets; pannan temligen rät bildar med hjessan en

rät vinkel.

Anmdrkn.: Rättast vore utan tvifvel att förena detta och fö-

regående slägte.

Näst Hunden, som redan förekommer hos Vilden

(sid. 242.), synes Fåret hafva varit menniskans första

eröfring bland djurskaran. Fåret omtalas redan som

lamdjur hos den första Nomad, någon urkund känner
j

Abel, Adams son var en "Fåraherde" och offrade åt

Jehowah "förstlingen af sina får och deras talg" (1 Mos.

B. i, % 4.)
— således redan före den Öfversvämning

(syndafloden) som i Bibeln beskrifves. Fårets kött har

redan då varit ansedt som en läcker spisj ty man off-

rade ej det sämsta åt den Gud, man dyrkade. Fåret

synes äfven i de äldsta tiderna ha varit användt för

sitt skinn och uUj och märkligt är
att, från en ännu äldre

tid, det omnämnes, att Gud gjorde åt de första menni-

skorna, då de började^ finna sig nakna, kläder af skinn

(1 Mos. 3. 2 i.)
—

Åtskilligt af detta visar att fårets
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första tämjande ligger långt framom både Historiens och

Sagans tider. Hos de äldsta orientaliska patriarcherna,
Judiska stammens magnater^ utgjorde fårskarorna den

största rikedomen. Fåret var der, från urminnes tider^

ansedt som symbol af fromhet och försonlighet 5
så fram-

ställes det på mångla ställen i Bibeln, och förhållandet

mellan herden och dess får ligger till grund för mån-

gen skön och rörande liknelse i den Heliga Skrift.

Hvilken vild fårart det var som först blifvit tämd,
är ej

lätt att utreda
3
men sannolikast synes det hafva

varit någon, som förekommit i mellersta Asien, dit all

Historia och alla Sagor leda tillbaka.

De vilda arterna, från hvilka våra tama får-raeer

anses härstamma, äro:

1) MufOon (Ovis Musimon).
Artm. Gulbrun, under hvit ; hornen stora tjocka, utåt

bägböjda, trekantiga, yttre kanten mycket skarp.

Synonymi: [Ovis Musimon) Illustr. Naturgesch. 8.

p. 263. fig. 953, 954. — Capra Musmon Bonap. Ico-

nograf. d. F.
Ital.,

med figur.
— Ocis Musmon id. Ca-

tal. metod. d. Mam. eur. p. 17.

Denna art, som fordom synes ha varit spridd Öf-

ver hela det södra Europa, är nu inskränkt till Sardi-

nien och Corsika.

2) Argali (Ovis Ammon) Illustr. Naturg, 8. p.

264. f. 956.

Hannen har stora horn, vid roten trekantiga med
afrundade kanter, framtill plattade på tvärs strimmiga.
Honan har hoptryckta lieformiga horn. — Hennes

sommarfärg är gråblack j
vintcrfällen tätare, gråaktigt

rödbrun med hvitt på nosen, på strupen och under buken,
samt en gulaktig fläck kring den mycket korta svansen.

Förekommer i Siberien, på de höga skoglösa bergs-

*kedjorna i mellersta Asien från Altai till hafvet^ men
han skall icke förekomma i Kamtschatka, Kaukasus, Per-

sien eller Armenien, som man förr trodde.

Skandin:* Däggdjur. 34
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Om dessa äro skilda arter, och i det fallet hvil-

kendera bör antagas som stammen till vår ullboskap, är

ännu icke afgjordt. Möjligtvis kunna de skilda racerna

af våra tama får härleda sig från flera vilda arter. Hufvu-

dets form, och som man påstår, äfven öfriga benbyggnaden,

synes visa påtagliga olikheter hos de olika tama får-

racerna — måhända härleda sig dock dessa blott af

tämjandets, de olika klimatens och den olika behand-

lingens inflytelser.

Fårets stamföräldrar hafva troligen aldrig lefvat vil-

da på vår halfö, ty man har ingenstädes funnit fossila

qvarlefvor efter dem. Tama hafva de blifvit hitförda

och finnas som sådana numera kringspridda nästan öf-

ver hela jorden.

Får (Ovis Aries Lin.)

Artm. Kroppen beklädd med ull.

Synonymi: Ovis Aries , Li^. Faun. 45. — Retz. Faun. n. 49.— Brebis et Belier, Buff. Hi.st. Nat. V. t. 12. Id. edit.

in 8:0 IX. p. 4. pl. 1—7. — Common Sheep, Pen. Brit.

Zool. I. p. 27. —Bell Brit Qadr. p. 437. — Das gemei-
ne Schaf, Schreb. Säugth. V. t. 290. A. B., samt 289.
— Bechst. N. D. i. p. 354. Fåret, Handbok i Husdjurs-
skötseln af NoRiNG 2 del sid. 330 *).

— Sv. Får; Han-
nen : Bagge, Giimse, Vädur. Kastrerad : Hammel, Bete.

Honan : Tacka, Får. Ungen : Lamm. — I Smal. och Hall.

p. v. o. Sör, Söer. Norr. Sou, Sauer, Smale, Kaas. —
Fin. Oinas, Jädrd 9, Nuhi, Karitsa, Karkko.

Fårets ull utgör en egen slags hårbeklädnad, i

hvilken hvarje hår, sedt under mikroskop, visar en

egen textur, skild från andra djurs hårj hvarje hår är

nemligen ej blott vågigt, utan dess yta är försedd med

på hvarandra taktegellikt liggande fjäll,
hvilket gifver

ullen sin egenskap att tätt hopfiltas, och hvaraf dess

*) Den som i ekonomiskt hänseende vill taga kännedom
om Fåret, dess behandling, nytta och olika racer hos oss,

hänvises till detta Svenska arbete.
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nytta i ekonomien, i många fall beror. Denna samma

fjälliga textur skall äfven finnas hos de vilda får-racer-

nas hår, ehuru de äro mer räta styfva och åt huden

liggande. Genom tämjandet och den derunder lemna-

de behandlingen ha dessa hår småningom förvandlats

till verklig ull.

Det äldsta sätt att aftaga och samla denna ull

synes ha varit att bortplocka den lossnade och låta

den fasta sitta qvar. Detta bruk nyttjades ännu på
Plinii tid i vissa trakter af Italien

j
och denna barbari-

ska method, att utrycka och
ej klippa ullen af fåren,

lärer ännu, enligt Low's Fauna, vara i bruk på Orken-

Öarna (Lows Faun. Orcadens. p. 7). Likväl synes bru-

ket att klippa fåren vara mycket gammalt j ty det om-
talas redan i gamla testamentets skrifter (1 Mos. B.

31. 19), Der säges att Laban var gången bort för att

klippa sina får.

De olika Får-racer, som hos oss förekomma, kun-

na likasom de flesta andra tama djur-racer, delas i hög-
lands- och låglands-racer. Till de mer inhemska d. v.

s. längst acclimatiserade höra Halländska, Skånska,
Vermländska får-racen (Jemf. Noring p. a. st. sid. 349—

350.). Hit kan äfven räknas: Nordiska eller Isländ-

ska Fåret [Ovis Aries Islandica, polycerata eller bra-

chyuraj som stundom har 3—6 Horn, Svansen är kort

och ullen grof och raggig.

Denna får-race är den längst inhemska på Skandina-

vien och finnes Öfver
allt,

der han ej blifvit fcirbättrad eller

utträngd af den Spanska eller Engelska. Likväl äro

Fåren något mindre i skogiga och bergiga trakter, nå-

got större på slätllanden. På Dowrefjäll och i trak-

terna deromkring äro de små.

Man träffar Baggar med flera än två horn, så väl

i Skåne och på Gottland, som i Norrige. De två yt-
tersta hornen äro vanligen böjda som fårhorn

j
de mel-

lersta äro merendels raka, framåt eller uppåt riglade.
34»
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Dessutom finnas flera i sednare tider införda får^

racer. Bland dessa förtjena isynnerhet anföras:

1) Sout-Downsfåret: Hufvudet och benen brun-

grå; merendels hornlöst^ ullen medelfin och kring 2—3

Siiålp. om året. [Bell p. a. st. sid. 450. fig.).

Af dessa har jag sett oräkneliga skaror på södra

Englands högländta slättmarker och kullar med kalk-

grund. Till Sverige har denna nyttiga får-race blifvit

genom Regeringens föranstaltande införd till Ottenby

kungsgård på Öland, till Landtbruksinstitutet på Degeberg,
och derifrån har den spridt sig till flera orter i riket.

Äfven i Skåne finnes deraf hjordar eller genom bland-

ning tillkomna racer der och hvar hos enskilta.

%) Dishley eWev ny Ldcesterfaret: med litet, hvitt

hufvud och hvita ben, kroppen lång, jerahög och tjock,

med ovanligt bredt bröst
j

ullen lång hvitglänsande och

len. Denna race är mer än någon annan egnad att på
kort tid taga hiill och gifva en betydlig mängd godt

kött. Ullen är ej fin,
men fås i stor qvanfitet, då hvarje

får årligen gifver 7—8 Skalp. Vid 2 års ålder anta-

ges slagtvigten i medeltal till 1—8 L:pd.

Denna får-race, som är mer passande än förra för

låglandet och ett fuktigt klimat, har blifvit ki-ingspridd

äfven i Skåne och är der särdeles omtyckt, såsom pas-
sande till korsning med Allmogens får.

3) Merinosfäret eller finulliga Spanska Fåret: med
krum nos, pannan och kinderna täckta af krusig ull^ bag-

gens horn vanligen stora och spiralformigt utåt stående.

— Ullen tät, fin, kort, blöt och krusig, är särdeles

flottig, hvilket gör att deri lätt samlas dam och annan

orenlighet, som gifver djuret ett smutsigt utseende. Det

mest finulliga slaget af dessa kallas Electoralfär, deraf

att Kurfursten (Elector) af Saxen år 1765 förskaffade

till Saxen ett större antal deraf från Spanien, denna

fårraces egentliga stamland.

Denna får-race lemnar den skönaste och finaste
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ull, som jemte den af Engelska får-racen ger det vack-

raste klädet. De bästa Spanska får komma från Ca-

stilien och Aragonien. De hållas der hela året ute i

en mer kall än varm luft
5 ty om sommaren drifvas de

på bergen, om vintren på slättlanden.

På Kungsgården Fliinge här i Skåne finnes, sedan

år 1814, ett Spanskt Schäferi, hvarifrån årligen genom
auction afyttras ett betydligt antal lamm, till fårafvelns

förbättrande i orten *).
— Många godsägare i Skåne

hafva nu Spanska får, och till och med bönderna börja

att förskaffa sig Spanska baggar, för att förbättra sin

fårafvel.

Vistelseort och skötsel: Tama Får finnas utspridda

i de flesta länder. På Skandinavien förekomma de nä-

stan Öfver allt,
äfven långt upp i polartrakterna, och af

alla Skandinaviens invånare lär det endast vara Lappar-

na, som icke hafva några Får. På öarna vid Norrska

kusten ända inom pol-cirkeln finnas Får, som gå ute

under hela vintren. Man väljer dertill de från landet

mest aflägsna Öar, hvilka man derföre kallar Fårvär **).

Dessa äro alldeles skoglösa.
— Hafvet kring dem fry-

ser aldig^ derföre kunna Fåren ej gå derifrån eller ofre-

das af rofdjur. Det gifves possisionater som hafva flera

hundrade sådana, så kallade Udgangsfaar. Dessa utgångs-

får hafva förr varit af Isländska racen : men i sednare

åren hafva flera godsägare skafTat sig Engelska baggar,
och den på detta sätt förbättrade får-race skall äfven

trifvas på Öarna ***). 1 det inre af Norrige har man i

*) En Relation om detta Schäferi finnes införd i Malmö-
hus Läns K. Hushålls-Sällskaps Handlingar. 2. Haft, sid. 38.

**) Vär betyder en grupp af holmar eller mindre öar.

Åggvär kallar man dem, på hvilka Eiderfoglen och andra

nyttiga sjöfoglar isynnerhet utkläcka sina ungar.

***) Om det som jag här anför, har jag pä stället blifvit

underrättad. I Trondhiemska Selsk. Skrivt. II. p. 109 i No-

ten, kan man äfven läsa om Får och andra boskapsdjur, som

gå ute under vintren, på öarna kring Röst.



534 FÅRSLÄGTET.

fjälltrakterna så kallade Säter, vid hvilka man om som-

maren betar Fåren jemte den öfriga boskapen. Dessa

Säter finnas likväl icke längre upp mot norden än till

Helgeland.

Fåren trifvas bäst på högländta trakter, och ingen

ting är så skadligt för dem, som väta. Hos oss har

man dem instängda i stall under vintren, och drifver

dem på bete om sommarn. Man bör ej för tidigt ut-

drifva dem om morgonen, innan dagg och regndroppar
blifvit af solen upptorkade. Äfven bör man undvika

att beta dem på fuktiga och sumpiga ställen, isynner-

het under regniga årstider. Lungsot och lefversjuka

äro Fårets vanligaste sjukdomar, och uppkomma af väta.

Fåren tåla bättre köld än hetta. Under den heta

middagsstunden böra de drifvas i skugga. Om våren

och hösten då betet är ringa, och de komma hungriga

hem, böra de hafva ett foder på stallet. De kunna

länge uthärda törst, och böra, då de skola dricka, haf-

va rent, kallt vatten. Af orent vatten få de lefversjuka.

Om vintren böra de tre gånger dagligen föras till vat-

ten. Salt är för Fåren ganska helsosamt. I torrt vä-

der bör man hvar 6':de dag ge 1 Skalp, salt åt 20
st. Får. I våtväder afhåller man dem derifrån.

Åldren hos Fåret kan man se af framtänderna,
ända till 6: te året. I första året har det 8 mer spet-

siga framtänderj i andra året förlorar det de två mel-

lersta, och får i stället två större och bredare. I tre-

dje året förlorar det de följande och har således 4

breda
^

i fjerde året ymsas de två följande, och det

har således 6 breda, spadformiga tänder
j

i femte året

vexlas de två yttersta. I 8:de året börja de gula fram-

tänderne att utfalla och kindtänderne bli mer trubbiga.

(SucKow Natg. d. Thierc I. sid. 328).

Fåret utmärker sig för sin fromhet, sin rädsla

och dumhet. Endast som lamm är det muntert och
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lekande. Det kanlefva 14
lir^

men är ej dugligt till fort-

plantning mer än 7—8 år.

Fortplantning: Mot slutet af September och hela

Oktober para sig Fåren oeh efter 21 å 22 veckor, el-

ler i Februari och Mars föder honan ett eller två, högst
sällan tre lamm. Somliga får-racer mottaga åter bag-

gen ett par veckor efter att de lammat (födt), och fö-

da för andra gången i medlet af Augusti. Af denna

race kan ett får årligen få fyra lamm, utan att försva-

gas. Man låter helst lammen dia så länge de vilja, och

så länge modren tillåter det. Af honlammen (gimmer-
lammen) utväljer man de bästa till afvel, och afskär

svansen derföre att i den samlas en mängd smuts, som
förderfvar ullen bak på låren. Af hanlammen utväljer man
till baggar dem, som hafva hvit färg, stark hals, krum

nos, bred rygg och fin krullig ull. De öfriga hanlam-

men skär (gällar, haralar) man efter fjorton dagar.

Nytta: Hos oss klippas fåren vanligen två gånger

årligen, nemligen efter Påsk, och vid Michaéli. Den ull

som fås efter Påsk kallas vinterull eller löd, är seg,

lång och sammanhängande, men anses ej så god som

ullen, hvilken klippes vid Michaéli. Den bästa ullen fås

af ryggen och halsen, den dernäst af sidorna
5
den säm-

sta af strupen, buken och Öfverbenen. Hur ullen an-

vändes är allmänt bekant. — Skinnen beredas af all-

mogen och brukas af dem till vinterpelsar med håren

inåt vända, och med köttsidan utåtvänd, hvilken på oli-

ka trakter blir olika färgad: röd, ockergul, blå o. s. v.— I norra landskapen göras deraf ryor och sängtäc-
ken. Hela sängen bäddas ofta med fällar af får-, kalf-,

get- och ren-skinn. Äfven beredas lammskinnen till

klippingshandskar o. d.

Huru költet, mjölken och talgen användas, känner

hvar och en. — Om Fårens

Sjukdomar och medel deremot: Se de samma
skrifter som vid Owen skola anföras. Dessutom;
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Anvisning till en förbättrad Fårafvel af Ahilgaard och

Wiborg; öfvers. af A. J. Betzius 1806. — Afhandl
om Färskötseln af Tessier. — Noring p. a. st.

Anmärkn.: Det skall gifvas ett par ganska märkvärdiga ba-

starder som höra hit
,
neml.

1:0) af Bagge och Råget. Liknade till skapnaden mo-

dren, men hade krusig ull som fadren. Beskrifven i K.

Wet. Akad:s N. Handl/ll. sid. 269.

2:o) af Bagge och Get. Svansen kort och håren raggiga.

Jag har dock ej, med full säkerhet, sett någondera.

b) Oxdjur (Bovina) Hornen nästan trinda släta.

Oxslägtet (Bos Im.)
HuFvuDET aflångt med bred mule *), i kvilken näsborrarna

ligga framtill öppnade i^ ?/2^a tårgropar j
öronen ^em-

ligen stora ovala.

Hornen: merendels trinda, vid roten försedda med rin-

gar efter årliga tillväxten **); eljest släta; vid

roten rigtade utåt ,
och derefter bägformigt böjda

i olika rigtningar efter skilda arter.

Kroppen grofbygd med kantig, ej trind, länd, under-

sättsiga ej höga ben och breda lättklöfvar. Honan

försedd med 4 spenar.

Svansen lång , hängande, mot spetsen försedd med en

tofs af längre hår.

Tänderna: Kindtänderna med utåt och inåt raka paral-
lela bräddar.

Skallen: Ingen öppning mellan ansigtsbenen framom ögo-

nen, som hos Hjortslägtet. Tårbenen mer platta,

ej urgröpta. Processus spinosi af de främre rygg-
radsbenen äro isynnerhet starkt utvecklade, för att

tjena till fäste för de starka halsmusklerna, hvil-

ka bära det tunga hufvudet.

De hithörande djur äro, med få undantag^ de stör-

*) Så kallas den nakna delen hvarmed nosen slutas, in-

nefattande öfverläppen och trakten upp mellan näsborrarna.

**) Deraf kan man bestämma djurets ålder.
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sta och mest grofbyggda af de med horn försedda

Idislarne. I vildt tillstånd lefva de alltid flockvis^ un-

der ledning af starka stridsarama tjurar^ och vandra från

en trakt till en annan^ besökande än skogar, än slätt-

marker, än högländla och bergiga, än låga och sumpi-

ga ställen. De söka gräsrika platser, ty deras mesta

föda består i gräs 5
äfven förtära de gröna löf och spä-

da qvistar, och dessa sednare, jemte barr och mossa,

utgöra under vintertiden deras förnämsta föda i kallare

trakter. (^Jag talar här icke om dem som fodras i stall).— De lefva likasom alla Idislare (kanske med undan-

tag af Rådjuren) och likasom deras motsvarande bland

foglarna (de Hönsartade), i så kalladt månggifte, och

likasom dessa samlas de isynnerhet under
parningsti-

den i flock och låta då skogar och fält genljuda af

höga läten. Under denna tid förefalla häftiga strider

mellan hannarna, och den starkaste blir den som kom-

mer att fortplanta slägtet. Deras läte är ramande
j
hos

andra mer grymtande.
— De fortplanta sig ej mer än

1 gång om året, och honan föder sällan mer än 1 kalf

åt gången.
För att förklara hvarifrån de tama racer härstam-

ma^ som hos oss och i andra trakter af Europa före-

komma, anser jag lämpligast att först anföra de vilda

arter, efter hvilka fossila ben finnas i södra Skånes

torfmossar. Dessa delas i sådana som hafva

A) Pannan mer läng än bred, mer eller mindre

platt; hornen sittande pä ändarna af den kant
,

som

skiljer pannan frän nacken; mellankäksbenen oftast

gående upp till näsbenen. Hit höra

1) Uroxen C^os Urus Antiqu. *).

(Bos primigenius Recent.)

Artm. Pannan platt; nack-kanten rät; hornen mycket

*) Benämningen Uroxe härleder sig från det språk, som
den Germaniska folkstammen, till en början, tyckes hafva haft
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slora och länga, vid roten riglade utåt och något hakat,

i midten böjda framåt och mot spetsen något uppåt.

Synonym i: Urus Jul. CiESAR bell. Gäll. VI. Cap. 28. —
Plinius Hist. Nat. II. cap. 37. — Gesner Hist. Animal.

(Francofurt. 1620) I. p. 1 45. med fig.
— ibid. p. 137. (skal-

lar).
— CuviER Ossem. foss. IV. p. 150. tab. XI. fig. 1

—4; XII. fig. 3. 8. (skallar).
— Retz. Vet. Akad. Handl.

1802. p. 282. — The wild Ox Griffith Animal Kingdom
IV p. 111- — Jios primigenius Bojanus Acta Acad. O^-

sar. Leopold. Garolin. Tom XIII. p. 422. pl. 11. NB. Jag

har ej denna afhandling till hands.

Beskrifning: Denna kolossala Oxart har^ att döm-

ma efter skelettet, till kroppsformen och delarnas pro-

rjortioner helt och hållet liknat den tama Oxen, men

gemensamt, och betyder Skogsoxe, Vildoxe, (Bos sylvestris) ;

ty Ur eller Or betyder skog^ vildmark, och brukas ännu på

många ställen både i Sverige, Norrige och Island. Att det

gamla Ur eller llrd blifvit förbytt tilf Or, Ore, Ora, bevisas

äfven deraf att Orrhöns, som nu af allmogen, t. ex. i Skåne,

kallas Orhöns, ännu på vissa ställen i Norrige kallas Urhöns.

Den steniga och vilda trakt, som omger fjällens rötter, kallas
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till storleken varit vida större än han. Dessutom har,

han, efter hornqvickernas storlek, haft mycket större

horn, till och med större än den långhornade boskaps-
racen på Romerska Campagnan.

—
Enligt alla öfver-

i Norrige Ore, på Island Urd. I Skåne hafva ännu åtskilliga

gamla skogar namn af Ora, och bönderne i somliga trakter

säga ymsom: köra till oran och köra till skogen. Afven i

den äldre Tyskan betyder Ur skog; men har i sednare tider

i sammansättningar blifvit förbytt till Auer t. ex. Auerochs,
Auerhahn. — Romarfie, som i Germanien fmgo höra namnet

Urocs, och som gerna omstöpte alla namn efter formen af

deras eget språk, ombytte det till Urus. De Uroxar som
blefvo förda till Rom och i Circus begagnade vid tjurfäktnin-

gar, blefvo af de okunniga förblandade med den Afrikanska

Antilope Bubalis, hvarföre Uroxen stundom hos Latinska för-

fattare förekommer under namn af Bubalus, ett misstag som
Plinius anmärker.

Hos våra Förfäder på Skandinavien likasom i Germanien

blef detta vilda djur dock ej kallad t Uroxe, utan Ur eller Ure;
så i Lied der Nibelungen vers. 3762; deraf ^''UraJiorn''' i vå-

ra Fornsagor. I vissa provinser kallas ännu en arg, folkil-

sken tjur Ure. — Kanton Uri i Schweitz har af detta djur

fått sitt namn och bär dess hufvud i sitt vapen.
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ensstämmande underrättelser; har han varit svart till

fårgen, och liaft hvita horn med långa svarta spetsar j

hårbeklädnaden har, likasom hos lamoxen, varit mer

kort och slät,
med undantag af pannan, der den varit

längre och krullig.

Det enda man nu eger qvar af denna utdöda

vildoxe är dess ur jorden uppgräfda skeletter , hvaraf

två finnas uppställda på härvarande Universitets Mu-

seum, der äfven kring ett dussin skallar af äldre och

yngre exemplar förvaras.

Skelettet: Skallen: Pannan platt mellan horn-

fästen, nedåt mer eller mindre urgröpt. Näsbenen

gående upp till linien som dragés mellan ögonhå-
lens nedra bräddar

5
tårbenens nedra del foga bre-

dare än den öfraj afståndet mellan orbita och hornfä-

stet dubbelt så långt som orbitas diameter, nack-kan-

ten rät, aftrindad, baklill (eller inunder i nacken) från

ena hornfästet till det andra utringad, så att den

bildar en spetsig vinkel
5

foramen occipitale något mer

högt än bredtj hornqvickarna utan stjelkar, men med
en bred knottrig ring kring roten, äro riglade vid

roten utåt och något bakåt, i midten böjda fram-

åt, vid spetsen uppåt *).
— Ulkanlen af tinning-

benets kindutskott bildande en rät vinkel. En rät li-

nia, som dragés mellan hornspetsarna, faller framom
hornfäslena mellan dem och orbita. — Atlas: dess flyg-
lar bägböjda, sneda, mycket bredare bakåt, 10— 10 t. 3

1.5
den öfra bågen kuUrig, den nedra med en hoptryckt

knöl Öfver bakbrädden. — Epistropheus kort, process,

spinos. en hög bakåt stigande kam, hvars bakbrädd är

tunn
5

främre vinkeln afrundad, långs undre sidan en

*) Precist samma rigtning hafva hornen ofta hos vår

tamoxe, tvärt emot Bojaisus' ocli fleras påstående, hvilka i

hornens olika rigtning vilja tinna specifik skilnad mellan Vrus
och Taurus.
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kam som går tillbaka med en hög tapp öfver brädden

af den skålformiga ledylan, foramen meduUce spinalis

framtill rundt^ baktill ofvan trindt^ under platt. Foram.

obturator. ovalt.

De öfriga benen i skelettet likna tamoxens, med

undantag af storleken
5
och likasom denna har Uroxen 1 3

par refben och 6 ländvertebrer. Då det vore allt för

vidlyftigt att här beskrifva hvarje särskilt ben, vill jag
blott anföra dimensionerna af de olika delarna i skelettet:

Hela Skelettets längd *) från nackkanten till bak-

sidan af sittbenen (ossa ischii) ... 9 fot.

*) Jag har till hands här pä Museum ett fullständigt och ett

ofullständigt skelet af denna djurart; dessutom 10— 12 skallar

af yngre och äldre, samt åtskilliga lusa ben af olika kroppsdelar.
Då jag för 27 år sedan skref första upplagan af detta arbe-

te, hade jag ej sett annat än skallar af denna kolossala ox-
art. Jag slöt dock af dem, jemförda med skallar af tamoxen,
att djuret måtte ha varit vid pass 1U fot långt och 6 fot

högt
— hvilket kommer förhållandet närmast. Men jag inför

här hela noten:

"Af dessa mätningar (af en Uroxskalle) kan man göra
sig ett begrepp om Uroxens storlek, hvilken säkert öfverträf-
fat alla nu lefvande europeiska djur. Att sluta efter delarnes
förhällande hos en tam tjur: så antyder det mätta Uroxhuf-
vudet ett djur, som frän nacken till svansroten, hållit nära

11|fot och, i höjd öfver manken kring 6 fot. — Pä Kongl. Aka-
demiens Museum finnas brutna stycken af Uroxe-Cranier,
som tillkännage en Uroxe af mer än 12 fots längd och 6^ f.

höjd. Pä ett är afständct mellan hornens bas upptill 9^ tum,
nedtill 134- tum; tjockleken vid roten 15 tum. Den största
Skånska oxe jag sett, och som var af alldeles ovanlig storiek,
höll i längd från nacken till svansroten 8 fot och var 5 fot

hög öfver manken. Dä man nu besinnar, att Tjurar eller

Kor aldrig hinna den storiek som kastrerade Oxar, och att

man endast med de förra bör jemföra en vild Oxart
;
så fin-

ner man lätt, att denna sistnämda varit mycket större än
den tama arten, och kanske var han ändå något större i de

sydliga trakterne t. ex. i Germanicn, än här i Sverige.
—

GiESARS uppgift att Urus var magnitudine paulo infra Ele-

phantos, var således just icke så öfverdrifven, som man påstått."
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Hufvudets längd från frambrädden af

ossa intermaxill. till nackkanten . . 2 fot 4 tum 4 lin.

Således djurets hela längd kring . . 111—12 fotj

Höjden Öfver manken kring 6— 6|- fot.

Öfriga Dimensionerna:

Längd från hornqvickens nedre kranskant till fot. tum. lin.

intermax.-benets frambrädd ... 2. 1. 3.

1. 3. 4.— 6. 4.

1. 6. 6.

2. 2.—
1. 8.—— 7. 4.

'' "
Orbitas nedre brädd till d:o

'^ '^ Hornkransen till orbita . .

" "
Hornqvickens konkava sida

" "
Hornqvickens konvexa sida

Underkäkens fr. vinkeln till spetsen .

Öfverkäks-tandradens

Bredd afPannan mell. hornkransarnesöfre delar — 9. 1.

" " Pannan mellan hornkrans, nedre delar 1. — 2.

" " Pannan mellan orbitas öfre del ... 1. — 2.

" " Pannan mellan orbitas nedre del . . .
— 11 4.

"
mellan Intermaxilarbenens Öfre delar . .

— 3. 2.
" "

Hörselöppningarne i linea .... 1. — 4.

Afståndet mellan hornqvickespetsarna .... 2. 4.—
Hornkransens pereferi 1. 2. 4.

Bål:

Kotpelarens längd Öfver sista bäcken-vertebn 7. 7. 4.

'^ "
vidare i rät linea till öfver

tub. Ichii — 9. —
Halsens längd från Atlas till och med sista

hals-vertebr 1 . 11.4.

Ett af de raelka refben:s längd utom broskutsk. 2. 5.—
" " bredd " " 2.5ä6

Extremiteter :

Längd af Skulderbladet 1. 8. —
" " Dess öfre bredd 1.

" '^ Os humeri mellan articulationerne 1. 2.—
" '' Radius

" "
1. 2 4.

'^ " Ulna med Olecranon ........ 1. 7. 6,

" " Olecranon fr. articulationen .... — 7. —
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'' "
Metacarpus mellan articulationerne — 10.—

" "
Bäcknet mellan tub. Ilei och Ischii 2. 1. 4.

Dess bredd i linea mellan båda tub. Ilei 1. 11. —
" " Os femoris mellan articulationerne 1 . 7.—
" "

Tibia 1. 5. 6.
" "

Metatarsus _ ii .
_

Anmärkn. : Detta skelet är det fullständigaste vi hittills äga; men
djuret har ej varit fullt utväxt dä det omkom. På Mu-
seum ligga åtskilliga ben, som antyda något större in-

divider. Dock har denna djurart, som hit inkom långt

efter Skandinaviska rullstensperioden, och således i en
vida yngre tid än den, under hvilken samma art lefvat

i England, aldrig härstädes hunnit samma storlek som
der. Den skalle, som Prof. Owen afbildat i sin History
of British fossil Mammals, London iS46. sid. 4gS. fig.

208. *), håller i längd 3 fot 1 tum och afständet mel-
lan hornqvickespetsarna är mer än 3 f. 6 t. och bredden
af pannan mellan hornen är nära 11 tum. Os metacar-

pi 10 t. 5 lin. Os metatarsi kring 12 t. Pä Hunter-
ska Museum i London ligger ett horn af samma djurart,
funnet under tor^i den mergel, hvari ben af Cervus

euryceros förekomma. Af delta läge kan man sluta att det
är en ännu äldre och i sanning en vida större form än

förra; det håller i längd efter öfra böjningen 3 fot 2 tum,
och omkretsen vid basen är 1 fot 7^ tum! Hvarken sä
stora eller från så gammal tid förekomma de hos oss.

Vistelseort m. m.: Denna kolossala Oxart, som nu-
mera ingenstädes på jorden förekommer i vildt skick, har

i forntiden varit kringspridd öfver en stor del af Europa,
från det nuvarande Skåne till Frankrike och

Italien, och

från England till långt in i norra och vestra Asien
5 ty

på alla dessa ställen finnas dess fossila ben i de yngre

jordlagren. Att stora fysiska förändringar af Europeiska
ländernas läge för sig gått, under den långa tid han här

*) Sedan det föregående var tryckt och äfven detta (34)
ark blifvit satt, men ej aftryckt, gjorde jag en resa till Eng-
land, der jag först erhöll nämde arbete, hvilket jag derföre

ej förr än nu kunnat citera.
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vistades, är mer än blott sannolikt^ södra Skåne har

skilt sig från germaniska Kontinenten genom den del af

Östersjön, som nu ligger mellan dess stränder och Po-
~

merns, samt från Danmark genom Sundet^ och Eng-
land har äfven skilt sig från den stora europeiska kon-

tinenten genom Kanalen. Om dessa sund: Öresund,
Kanalen och södra Östersjön blifvit samtidigt utgräfda,

känna vi icke med säkerhet^ men af zoologiska skäl,

som sedan skola anföras, vill det synas, att Skandi-

navien varit i en långt sednare tid än England, för-

enad med Europeiska kontinenten. 1 nuvarande sö-

dra Skåne, i trakten söder om Söderåsen, som då

synes ha utgjort den germaniska kontinentens norra

gräns, fanns denna djurart i stort antal, och att döm-
ma efter fynden af de fossila benen i våra torfmossar,

fans han här i långt större mängd än dess samsläg-

tinge Bisonoxen, som samtidigt med honom härstädes

vistades. Under lika lång tid hafva här i Skåne blifvit

funna 15 skeletter eller skallar af Urus och endast 3

af Bison. Efter dessa fynd skulle här således ha lef-

vat 3 gånger så stort antal af förra som af sednare

arten. Ehuru detta förhållande icke så noga kan på
siffran bestämmas, är dock häraf säkert, att Urus fanns

i vida större antal härslädes än Bison. Och detta sam-

ma förhållande torde hafva ägt rum i hela vestra delen

af Europa *), då deremot Bisonoxen synes hafva varit

långt talrikare i dess östra delar och långt inåt vestra

Asien, der han ännu finnes talrikt mellan Svarta- och

Kaspiska hafven. Och detta, att Urus tillhört de vestra

trakterna af Europa, hvilka förr blifvit starkt befolkade

och odlade än de östra, torde äfven vara orsaken der-

*) I Donnuirk har man funnit talrika beii af tJrus
,
men

hittills intet enda af Bison. De Bison-skallar jag sett i Eng-
land tillhöra, om ej en helt annan art, åtminstone en vida

äldre form än våra.



UROXE. 545

till att han blifvit, som vild^ utrotad och Öfvergått i

tama racer, under det den östligare Bison vida längre

bibehållit sig i Ostpreussen och Polen och ännu finnes

i fullkomligt vildt skick i närmast tillgränsande länder

af Asien. Denna art har aldrig kunnat tämjas.

Jul. Cesau beskrifver de Uroxar^ som på hans tid

träfTades i skogarna på Hartz. Han säger att de till

utseende form och färg fullkomligt liknade vanliga Oxen,
men till storleken voro föga mindre än Elefanten. De
voro både starka och snabba, samt så vilda och ilskna

att de skonade hvarken menniskor eller djur, som de

fingo i sigte. Man fångade dem i gropar och dödade

dem der. Med denna jagt härdade sig de Germani-

ska ynglingarne, och ju flera horn af dödade Uroxar

de kunde uppvisa, desto mer voro de ansedda. Dessa

horn, som voro större än vanliga oxhorn, beslogos i

kanten med silfver och brukades som dryckeskärl vid

de största gästabud. (Jul. C^es. Bell. Gäll. VI. cap. 28).— Afven våra förfäder och andra folkslag af den Ger-

maniska stammen
, nyttjade Urox-horn till samma än-

damål. Plinius berättar att de nordiska folkslagen (Bar-
bari septentriojiales) drucko ur uroxhorn, hvilka voro

så stora att ett af dem rymde en urna *). Pll\. Hist.

Na t. II. cap. 37. — Solinus omtalar att dessa horn,

för sin stora rymlighet skull, nyttjades som dryckeskärl
vid kungliga måltider.

Af Uroxens hud gjorde våra germaniska Förfäder sig

gördlar, och köttet förtärdes såsom smakligt och sundt.

*) En Romersk Urna lärer hälla i Svenskt mått l'i^%:å

kannor. PLiNri uppgift synes vara något för dryg, dels der-

före att ett dryckeskärl som rymde 4—5 kannor vore för

ovigt och för stort, äfven för de största drinkare; dels der-

före att ett horn af den största Uroxeskalle, bland de Skån-

ska, som jag har för mig, ej hållit mer (räknadt efter steg-

len) än kring 11 kanna.

Skandinis Däggdjur. 3ä
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Anm. Uroxens fordna tillvaro som en från Bison

skild art, kan ingen numera betvifla, sedan vi erhållit

ej blott skallar utan hela skeletter af båda
5
men i sed-

nare åren har en häftig strid uppkommit rörande den

frågan, huruvida denna djurart lefvat i Europa under

Historiens tid, och huruvida det är denna art, som me-
nas af Romerska författare med benämningen Urus

(stundom af dem kallad Buhalus) och af Tyska me-
deltidsförfatlare med namnet Ure; eller om dessa be-

nämningar blott antydde det ena könet af Bison, som

Tysklands och våra Medeltidsförfattare kallade Wisent.

Det är isynnerhet Prof. PuscHj i Warschau som i sed-

naste åren förfäktat den sistnämda meningen.
— Om frå-

gan är huru vida den kolossala plattpannade oxart, vi

här kalla Urus, lefvat i Europa och till och med i Skå-

ne sedan landet blifvit af menniskor behodt; så behöf-

ves för dess besvarande inga lärda historiska eller

linguistiska forskningar, intet bortslösande af tid och

möda, som på andra ämnen kunna nyttigare användas
j

det behöfves för sådant ändamål blott ett besök på
Lunds Universitets-Museum och en blick på ett der

uppslälldt Urox-skelett, som jag kommit i tillfälle att

förära dit, och som år 1840 blef under mina ögon

upptaget på 10 fots djup ur en torfmosse vid Önnarp
af Wemmenshögs härad i södra Skåne. Detta skelet af-

gifver ett ovedersägligt bevis, att djuret under lifstiden

varit i beröring med menniskor
j

det har i ryggen ett

påtagligt märke efter ett skott af en kastpik Flera

bland samtidens utmärktaste Anatomer och Physiologer,
bland hvilka jag här blott vill nämna Johannes Mlller

från Berlin och And. Retzius från Stockholm, hafva un-

dersökt detta skelet och ensstämmigt intygat att det

ifrågavarande hålet i ryggradsbenen är följden af ett

sår, som under djurets lifstid blifvit detsamma tillfo-

gadt af menniskohand ; och derom kan intet det rin-

gaste tvifvel uppstå hos någon sakkunnig man, som un-
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dersöker det. Djuret har varit mycket ungt^ troligen

blott en kalf då det blifvit anskjutet. Jägaren som ka-

stat pilen^ har stått framom det. Kastpilen, som gått

in i en ytterst spetsig vinkel (hvilket bevisar ett udd-

hvasst instrument) på utsidan nära framkanten af 1:sta

ländvertebrens törnutskott, har genomträngt benet, gått

ut på dess bakre sida och inträngt i nästa bens törn-

utskott. Vapnet, som troligast blifvit sittande i såret,

har genom supuration slutligen fallit ut. Öppningens

framsida, der vapnet inträngt, är mer rund, omgifven
af en callus och der innanför är ett utvidgadt tomrum,
till bevis på stark supuration (Ur-invän. tab. XV fig.

1 75)j Öppningens baksida, som är mer aflång i vertikal

rigtning, och visar formen af vapnet, är omgifven af

flera benutskott (Ur-itw. tab. XV fig. 17G, 177), hvilket

ådagalägger att djuret lefvat åtminstone ett eller annat år

efter att hafva blifvit anskjutet. Det var dock ungt
ännu då det dog, troligen ej mer än 3—i år gam-
malt, och sannolikt omkom det genom att störta ned i

en vak, uti det vatten, der sedermera en torfmosse

bildats öfver det. Skelettet låg med hufvudet på bott-

nen och ena hornet hade trängt djupt ned i blåleran

söm utgjorde bottnen under torfven.

Då det således är faktiskt ådagalagdt, att denna

Oxar t här lefvat samtidigt med menniskor ,
och dä

det tillika är ganska säkert, att samma oxart lefvat här-

städes samtidigt meå Renen och Elgen, enär de-

ras fossila cjvarlefvor ei sällan träffas tillsammans i

våra gamla torfmossar, så är det väl mer än sanno-

likt, att dessa djurarter, neml. Vildoxen med platt pan-
na, Renen och Elgen, äfven lefvat samtidigt i Germa-

nien, hvarifråu de påtagligt hit inkommit,
— och detta

är sä mycket säkrare, som ben af alla tre äfven uppgräf-
vas ur torfmossarna i Pomern. Men nu berättar Julius

C^sAR (Bell. gäll. VI. 26—27.) att bland de djur,
som på hans tid förekommo, och således samtidigt

35*
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funnos i Hercyniska skogen i Germanien^ och hvilka

då (enligt hans mening) icke funnos på andra ställen,

voro Renen, som han beskrifver men ej benämner, samt

Alces och Urus, som han både benämner och beskrif-

ver. Det förstnärada var till skapnaden och fallens

ombytliga färg likt getterna, men till storleken nå-

got större
5

det hade greniga horn och dessa funnos

både hos hannen och honan
j

de voro längre och

mer uppstående än hos något annat kändt djur *).

Att CjiSAR här menat Vildrenen är påtagligt for hvar-

je Zoolog. På ett annat ställe: (VI. cap. 20) om-
talar han dessutom att de halfvilda Germanerna på
hans tid nyttjade renskinn till kläder **). Således har

åtminstone Renen, under historiens tid lefvat i Germa-

nien — hvilket man äfven förnekat. Det andra dju-

ret i Hercyniska skogen var Älkes, och det tredje

var Urus. Denna sistnämnda (cap. 28) var enligt C^-

SAR så kolossal
,

att han blott var något mindre än ele-

fanten
j
han liknade till utseende, färg och skapnad, tama

oxen
^
men han hade mycket större horn m. m. Det är

således möjligt, och mer än möjligt, att Caesars 3:ne Her-

cyniska djur voro de samma som de tre, hvilka i forn-

tiden lefvat samtidigt i Skåne. Att med Pcsch antaga

att CiESARs Urus^ ej skulle vara den plattpannade Ur-

oxen^ utan den kullrigpannade Bisonoxen, vore att

utan skäl förkasta hvad C^sar uttryckligen anför om
Urens likhet med tamoxen, till utseende och skapnad,

och dess enorma honij ty säkert är, att Bisonoxen al-

drig kan sägas vara : ''''specie et colore et jigura tauriP

Icke heller kunde en Romare, som var van att se den

*) Det är alldeles påtagligt att C^sar kommit att hop-
blanda sina anteckningar om Renen och Elgen, så att i sam-

ma perioder influtit något som tillhör det ena och något det

andra af dessa djurarter. Jemf. sid. 493.

**) Pellibus . . rhenonum tegimentis utuntur.



UROXE. 549

storväxta långhornade boskapen i Italien^ afhvilken man
har afbildningar äfven från Gösars tidehvarf, finna Bison-

oxenshorn så enormt slora, som C^sar beskrifver Urens*
)j

ty Bisonoxen har, att dömraa af qvickerna på de hos

oss funna skallarna, äfven i det mest vilda skick, al-

drig, åtminstone icke på Caesars tid, haft på långt

när så stora horn som den Italienska Tamoxen. -^

Dessutom är det faktiskt och kan icke bestridas, att

Romerska författare som omtala Urus ^ (som af någ-
ra kallas Bubalus; hvilka benämningar voro synony-
ma enligt hvad Plinjus uttryckligen sagt oss, Hist.

Na t. VIII. 5.) just karakterisera honom genom sina

stora vidöppna horn, sin styrka och snabbhet, un-

der det de karakterisera Bison genom länga här på

ryggen, halsen eller under hakan, samt att iiigen enda

Romersk författare tillagt Bison vidlyftiga horn eller

Urus långa hår.

Tibi dant variae pectora tigres,

Tibi villosi terga bisontes

Latisque feri cornihus uri. Senec. Hippol. AcL

1. v. 63.

Germania . . gignit . . jubatos Bisontes, excellen-

tique vi et velocitate Uri, quibus imperitum vulgus Bu-

balorum, nomen imponit. Plin. Hist. Nat. VIII. cap. 5.

Till Rom fördes begge dessa djur för att i Cir-

cus åskådas af folket. Martialis och andra som sjelf-

va sett dem der, omtala dem som skilda arter:

llli cessit alrox bubalus atque bison. Martial. Spe-
ctacul. 23.

För min del är jag, af alla dessa sammalagda

skäl, öfvertygad att våra två största fossila oxarter

voro kända af Romarne under namnen Urus och Bison.— Äfven hos medeltidens Tyska författare omtalas de.

*) AmpHludine cornuum et figura et specie multum a

nostrorum bonum cornibus clifTert. GiEs. VI. 29.
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I Lied der Nihelungen vers. 3761 beskrifves en jagt,

som stod i en bergig och skogig trakt (vers. 3775)
i närheten af Worras, och der berättas att Siegfried

dödade \ Visent och 4 Urar :

Darnach schluch er schiere einen Visent und einen'

elch^

Stärker Ure viere und einen grimmen schelch *).

I Guirriras förträffliga Mmma/ifm^(/ow'\ en Engelsk

bearbetning af Cuviers Begne animal, till hvilken jag ej

förr än nu haft tillgång^ förekommer i IV. Boken sid.

416. en planche öfver Bos Uriis. Originalmålningen

dertill fanns och aftecknades af Hamilt. Smith hos en

köpman i Augsburg och anses vara gjord i början af

1500-talet. Denna gamla målning, på ett fyrkantigt

stycke, hade i hörnet qvarlefvor efter ett (adligt) vapen
och ordet Tlmr i förgyldta Tyska bokstäfver, nästan ut-

slättadt. Öm planchen är en trogen kopi af originalet,

så visar den påtagligt, att detta varit gjordt efter ett vildt

och icke ett tamt djur. Sådant utseende och sådana horn

har väl ingen tam tjur; men just sådana horn, och med
sådan böjning och rigtning måste, för att dömma efter hor-

qvickarnas längd och rigtning, vår fossila stora plattpan-

nade Oxe hafva haft. Som ytterligare bevis för denna min

Öfvertygelse kan anföras, att jag eger en stridslur af

brons, uppgräfd på 6— 8 fots djup ur en torfmosse i

södra Skåne, och som påtagligt härleder sig från den

*) Man har haft mänga gissningar hvad djurart menas

med Schelch: BOsching har öfversatt det med Brandhirsch;
andra mena att det varit den nu fossila Irländska Cervus eury-

ceros, men allt detta är blott gissning. I samma poem omtalas

(v. 3756), att Siegfrieds jagthund (Bracke) stötte upp "em

ungefiigen leuwen''' som Siegfr, skjöt, med pil och båge och

som ej lopp mer än tre språng efter skottet. Det är väl

sannolikt att här med Leuwe menas Lo. I vers. 3755. nam-
nes "em vil starchez halpfwuV hvarmed möjligtvis kan me-
nas en Filfras eller Gräfling.
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forntidj då invånarne härstädes nyttjade brons till va-

pen. Denna stridslur liknar till fot^m och böjning helt

och hållet en hornqvicke på ett Urox-kranium, och

har samma långdragna smala uppåt rigtade spets, som
hornen på den Hamilton-Smithska målningen. Det är mer
än troligt, att invånarne i södra Sverige först till strids-

lurar nyttjade Uroxhorn och sedermera gjorde sig lu-

rar af brons af samma form som de förra.

Härtill kan tilläggas: Baron Sigesm. Herberstain anför i

sina Berum moscoviticarum commentar. af år 1549. p. 33.

att under hans tid^ således i förra hälften af 16 seklet,
fanns i Massovien en från den Lithauiska Zubr skild vild

oxart, som i sitt hemland kallades Thiir; den förekom der

icke i stort antal, den underhölls i några parker och

det ålåg vissa byar att vårda och underhålla honom.
På samma sätt hägnas ännu Bison (Pol. Zubr) i en

stor skog vid Bjalowesha i Lilhauen, på Ryska Kej-
sarens befallning, och på samma sätt underhålles ännu
i Skottland, i en och annan skogspark, en vild oxrace,

(Jemf. Beix Brit. Quadr. p. 422) hvaraf ett uppstop-

padt exemplar förvaras på British Museum i London *).
Ännu mera: den här ofvan omnämda målning,

som Ham. Smith, kopierat, visar att Urus var utan man
och hade temligen släta hår öfver hela kroppen med
undantag af den räta (ej kullriga pannan), der de voro

*) Man har yttrat att denna ''"'White Scotch Buir vore si-

sta qvarlefvan af Urus i halfvildt skick; men så förhåller det

sig visst icke. Våra stora Holsteinska kor komma mycket
närmare Urus, både till hufvudets form och hornens storlek

och rigtning. Hos den Skottska äro hornen böjda uppåt, nä-
stan blott i en rigtning; håren på hufvud och hals längre
och krulliga, pannan är dock plåt; färgen hvit, öronen röd-

bruna, hals och hufvud med gråbrun skuggning. Denna färg
har väl ingen vild oxartj' Skada att man ännu ej förvarat nå-

got Cranium deraf. Åtminstone finnes intet på något mu-
seum i London.
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längre och krulliga^ hufvudet var stort
,

halsen tjock,

dröglappen liten, ryggen rak och svansen lång, så att

den räckte nedom midten af tarserna. Färgen var helt

och hållet sotigt svart (sooty black), blott hakan var hvit
5

hornen, som voro rigtade utåt, framåt och uppåt, voro

hvitaktiga med långa svarta spetsar *).

Denna figur anser jag vara fullt genuin och den

bästa som nu finnes Öfver Urus, i vildt tillstånd. —
Den figur som Gesner (i Hlstor. Animal. Francof. 1622.

Lib. prim. p. 145.) gifvit af Urus, eller Polakarnes

Thur, är sämre än den förra, men dock i allt väsendt-

ligt dermed öfverensstämraande: hornens rigtning, pan-
nans längre krulliga hår, öfriga hårbeklädnadens kort-

het, svansens längd ra. m. är hos begge lika. Gesner

försäkrar, efter ^^'oLFG. Lazius, att de meddelade figu-

rerna af denna och af Bisoti, äro efter lefvande exem-

plar gjorda genom Baron Herberstains försorg 5
och i

texten säger han: ''Urus . . est forma bovis nigri, ha-

bet longiora cornua quam bisons.''' — Det är nästan

obegripligt att man ens vill bjuda till att jäfva så många
och från vidt skilda ställen och tider så Öfverenstäm-

mande intyg, att der, under historiens tid, i Europa lef-

vat en ofantligt stor vildoxe af lamoxens skapnad, med
svart färg och långa vidlöftiga horn, samt helt olik Bi-

sonoxen. Detta förnekande är så mycket orimligare
som man i jorden finner benen af just en sådan Oxe,
som de gamla beskrifvit, och finner dem i samma la-

ger som Bisonoxens.

Att denna vildoxe bidragit som stam till bildan-

det af vår storväxta långhornade tamboskap, är mer
än blott sannolikt.

^

*) Ham. Smith tillager i en not, att denna målning öfver-
ensstämmer med den figur, som finnes pä Glunia-stenen (the
stone of Glunia) med en Celtiberisk inscription och som fd-

reställer en jägare och en ^ildoxe.
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När och hvar denna kolossala plattpannade ,
stor-

hornade vildox-art först bllfvit tämd; känna vi icke
5

men säkert har det skett i en aflägsen forntid och i

ett från oss aflägset land. Bland de från grafvarne i

Thebes copierade alfresco målningarna^ i Egyptian Sa-
loon på British Museum i London

^
ser man grupper

af boskapsdjur^ af hvilka man igenkänner några för

Zebu; andra ha långa horn, böjda i olika rigtningar
och synas redan vara tama afkomlingar af Urus;
dock har jag bland de balsamerade Oxskallarne från

Egyptiska katakomber, hvilka jag sett i London och

annorstädes, ej funnit en enda som synts mig härstam-

ma från en afkomling af Urus. De antyda en små-
växt art och ha hornsteglarna ulåt-uppåt böjda i en

rigtning. Mig synes troligast att den kolossala platt-

pannade. Urus först blifvit, måhända i södra eller syd-
vestra Europa, måhånda redan i Asien af någon Cel-

tisk folkstam, tämd, men likväl länge derefter fortfarit

att äfven finnas vild eller halfvild i det mellersta Eu-

ropas skogar, ända till början eller medlet af sextonde

seklet
j

att den tama race, som derifrån härstammat väl

småningom blifvit likasom alla tama racer, smärre än sin

vilda stam, men dock större än andra tama racer, som
härleda sig från smärre stammar

5
att det var denna

storväxta svarta boskap, som den Celtiska stammen för-

de med sig hit till norden och som på många ställen

omtalas i våra fornsagor, såsom tillhörande Jotnarna.

Den tama race, som härstammar från Urus
,
har kom-

mit till oss från södra och verstra Europa. Den fans

sannolikt i Italien redan på Caesars tid
5
men i det inre

af Germanien fanns då en helt annan tam oxrace, af

långt mindre storlek med mindre horn, och ofta kullig,

hvarom i nästa artikel skall afhandlas. Den samma små-

växta race, fanns utan allt tvifvel hos den Germaniska

folkstammen äfven här i Skandinavien, hvarföre inbyg-

garne härstädes, vana vid små boskap, ansågo den med
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Jotnarna införda racen för så obäkigt stor. Att denna

kunnat förekomma på en och samma tid och i samma
land både vild och tam, är ej besynnerligare än att

Benen i Lappland och Svinet i hela södra och meller-

sta Europa förekomma ännu i samma trakter både vilda

och tama. — Att den vilda Uroxen, från de äldsta tider,

varit föremål för inbyggarnes jagt härstädes, bevisas

ovedersägligt af det förut nämda på Lunds Museum
förvarade skelettet. — På Skandinavien har denna vilda

oxart aldrig lefvat nordligare än Skåne
^

och äfven här

förekomma hans fossila ben mest i Skytts, Bara och

WemraenhÖgs Härader. En enda gång har jag er-

hållit en skalle deraf från Allerumstrakten i Luggude
Härad.

Man förvånas måhända derÖfver, att så kolossala

djur som denna oxart, hvilkas egentliga föda varit gräs,

kunnat Öfvervintra i ett land, sådant som detta, der

djup snö betäckte marken ofta under 5—6 månader

af året och der allt gräs under denna tid saknades

eller var otillgängligt. Men färvåningen upphör då man
ser huru den utsläppta boskapen, under vintertiden, lif-

närer sig i skogstrakterna : med hvilken begärlighet

den afbiter och förtär de späda qvistarna, med sina

knoppar och hängen af björk, hassel, sälg och andra

videarter. Säkert hafva de ställen, der Uroxen öfver-

vintrade, varit tätt beväxta med nämde trädslag och

af dem har han lifnärt sig. Det är ej besynnerligare
än att Elgen lefver och öfvervintrar i klimat, som äro

långt hårdare än de, i hvilka Uroxen vistades.

8) Högnackad Oxe [Bos frontosus n. sp.)

Artm. Pannan upptill kullrig, nedåt platt-trindad, näck-

kanten i midten högt uppstående, kullrig; hornen

korta, något plattade, vid roten riglade utåt och

bakåt, och derefter böjda framåt.
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Synonymi: Bos frontosus, Nilss. K. Vetensk. Akad. Öfver-

sigt d. U April 1847.

^1 llk-'^

Beskrifmng: Denna fossila vildoxe^ af hvars hiifvudskål

härvarande Museum eger både ett gammalt och ett ungt

exemplar^ utgör en mycket skild art från alla andra^ som

jag haft tillfälle att se. Den har nägon, ehuru atlägsen,

likhet med Bisonoxen, genom sin kuUriga panna och

sina hornstjelkar. Den gamle^ förmodligen en tjur, hvars

kranium här är afbildadt i face och profil, har pannan
mellan hornfästen kullrig, nedåt, der den är smalast,

plattrind, mellan ögonen bredt urgröpt. Nackkanten

tjock, trindad, i midten uppstående och starkt kullrig.

Näsbenen synas ha gått upp till den linia, som dragés
midt öfver ögonhålen. Hornsteglarna, som sitta på längre

stjelkar än hos någon annan känd oxart, äro rigtade

uppåt, utåt och bakåt, samt något krumböjda nedåt i
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samma rigtning som pannans framsida^ hvilken de ej

öfverstiga. De äro framtill och baktill något platt-trinda,

så att ett genomsnitt bildar en mer eller mindre oval

figur. Utkanten af tinningbenets kindutskott bildar^ Öfver

underkäksfästet
j

en nästan rät vinkel. Tinninggropens
form bakåt tvärtrubbig, framåt snedt tillspetsad j

dess

bakre del (till underkäkens ledfäste) dubbelt så bred

som dess främre del. Nackhålet mer högt än bredt.

Utom de två skallar af denna art, som härvarande Mu-
seum eger, och af hvilka äfven den yngre här nedan

blifvit afbildad, har jag på British Museum i London

sett en tredje, som sannolikt äfven hörer till samma art.

En gammal Tjur (?) Ett ungt ex:pl. Etttemli-

iir Djuramossen vid ur en torfniosse gen ungt,

Saxtorp i Skåne. i Skytts härad i päBritish
södra Skåne. Museum.

Längd: af pannbenen . . .—
„ orbita— mel.hornkr.o.orbila

Bredd: mellan hornkr. ofvan— — — nedan—
pannans smalaste del— mellan Öfverbräddar-

na af orbita 10:— midt öfver orbita . . 8:

tum lin.

12: 4

3:—
5: 2

8:—
I0:~
7: C

4

ö

Omkrets. hornsteglens vid

roten nära 8: 6

7?

;;

;;

;;

5J

t. lin.

O

O

4: 2

6: 2

7: 5

7: I

8: 3

6: 5

6: 6

v

;;

v

;;

;;

)}

t. lin.

O

O

4: 4

6: 2

8:—
7: —

9: —
O

O

^. .1, .
v^- —

Storleken af dessa skallar antyder en oxar
t,

som
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väi varit vida mindre än Uroxen, men dock betydligt

större än Dvergoxen. Den synes ha varit ungefär så

stor som våra vanliga Bondkor, från hvilka han dock

till formen ganska märkbart skiljer sig. På härvarande

Museum finnas några lösa ben, som synas ha kunnat

tillhöra denna art. De äro funna i torfmossen under

Järavallen i södra Skåne, och således under förhål-

landen som ådagalägga, att de tillhöra en äldre tid än

den, under hvilken tam boskap funnits i landet.

Vistelseort: Denna art har i Skåne lefvat samti-

digt ~med Uroxen och Bisonoxen. Att han äfven fun-

nits i England, visar det här ofvan nämda Cranium

som förvaras i British Museum. Då han hos oss hö-

rer till landets äldsta postpliocena Fauna, har han, li-

kasom cle förut nämda oxarterna samt Renen, Vild-

svinet m. fl. kommit hit från Germanien under den tid,

då landen voro sammanhängande. Han måste således

äfven förekomma fossil i Tyskland, ehuru han der

ingenstädes hittills blifvit anmärkt. Om han någonstä-

des blifvit tämd, och derigenom, under tidernas längd,

bidragit att bilda någon tam boskapsrace, så måste det

vara den mindre storväxta småhornade, ofta kulliga

race, som förekommer i fjälltrakterna i Norrige och

som, likasom han, har en högt uppstående knöl mel-

lan hornfästena öfver nacken.

3) Dvepg"-Oxe C^os longifrons Owen.)

Artm. Pannan plattad, upptill med en längs midten

framstående kant och en smalare utskärning bak-

till; hornen trinda, små, rigtade utdt-uppät och

böjda i en rigtning framåt.

Synonym i: Bos longifrons Owens History of British Mam-
mals aud Birds p. 508. fig. 211 (pannan med horn-

steglar).
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Beshrifmng: Så vidt man hittills känner, har den-

na varit den minsta af alla oxarter, som lefvat vilda i

vår verldsdel. Att sluta af skelettet, har han varit

5f. 4 t. lång från nacken till baksidan af sittbenenj huf-

vudet har varit kring 1 f. 4 t.
,
och således hela läng-

den 6 fot 8 tum.

Af benbyggnadens spenslighet kan man sluta, att

han till kroppsformerna snarare liknat Hjorten än den

vanliga tamoxen
j

dess ben uti extremiteterna äro väl

något kortare, men också smalare än kronhjortens.

Skallen: Ar långdragen och

smal, till och med mer än hjor-
tens

j pannan upptill (öfver ögonen)

plattad, med en långs åt pannsöm-
men gående kant, som upptill är

mest framstående, och slutas med
en rundad inskärning bakåt

j
mel-

lan Ögonen en mer eller mindre

betydlig nedsänkning, ofvan om
hvilken oftast är en höjning och

nedan om hvilken ligger inskär-

ningen för näsbenen, hvilka gå jemt

upp till den linea, som dragés mellan- nedra bräddar-

na af orbita. (Således äro pannbenen ej längre hos
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denna art än hos Urus eller Taurus). Hornsteglarna

små, trinda, korta, böjda blott i efi rigtning framåt,
stundom men sällan nedåt i pannans plan. Näsbenen

framtill tvåspetsade med en djup smal mellanvikj tår-

benen platta, bredast i midten, smalare i dess orbital-

och nasal-del
j
der är alltid en rhombisk öppning mel-

lan pannbenet, näsbenet och tårbenet. Tinninggropens
form bakåt tvärtrubbig, framåt snedt tillspetsad j

dess

bakre del (till vinkeln öfver underkäkens ledfäste) föga,

blott i, bredare än dess främre del. NB. häri liknar

den tamoxens, men skiljer sig märkbart från B. fron-
tosus och Urus. Främre gomhålen lancettlika, baktill

snedt inåt spetsiga 5
de bakre ligga midt i gombenen j

nacken tvär, upptill med en vertikal utskärning, nedtill

med en vertikal kant öfver det cirkelrunda nackhålet.— Skallen af denna art varierar betydligt till storlek

och äfven något till form efter olika ålder och kön.

Jag har tillhands ett fragment af en panna med horn-

steglar af en mycket gammal individ, som synes hafva

varit tjur; afståndet mellan hornsteglarna upptill är 5

tum 3
lin.,

och hornsteglens omkrets vid roten 7 t. 1

lin. — En annan har jag mätt som hade bredden öf-

ver Öfra margo af orbita 7 t. 5 lin.
5

denna höll mel-

lan hornen ofvan _
5 t. 21 lin. Längden af pannbenen

var 8 t. 4 lin. — Hornsteglarna äro stundom ofvan

platta, under trinda. Hos ett yngre exemplar, förmod-

ligen af en ko, äro hornsteglarna ytterst små, knappt
mer än 3

^

tum långa och vid roten 4 t. 2 lin. i om-
krets.

Arten kännes dock alltid derigenom att på Öfra

delen af pannan står en knöl framtill, och en inskär-

ning ligger baktill. Dess vanliga dimensioner, hos yng-
re exemplar, äro följande:

Längd: Skallens från nackkanten till mel- fot tum lin.

lankäksbenens frambrädd 1 4 —
— från hornfästct till orbitas öfra brädd— 3 4
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Längd: orbitas
— 2 4

— från orbila till maxillarbenets slut .
— 8 4

— — infermaxillarbenens frambrädd — 10 —
— från nackkanten till inskärningen för

näsbenen — 7 2

-— hornqvickens efter största (bakre)

böjningen
— 4 —

— näsbenens — 6 —
— Öfverkäks-tandradens — 5 2

— underkäkens ^ 1 2

— — till ledknappens bakbr. i linia 116
Bredd: mellan hornqvickarna upptill .... — 5 —
— öfver pannans smalaste del kring

— 3 4

— nackens ledknappar
— 3 2y— mellan öfverbräddarna af orbita nära 7 —

— tvärs Öfver midten 5: 65 öfver haken — 4 ö-i

— öfver nosens sidoknölar -^- 5 1

— Öfver näsan — 2 6

Böjd : från öfra pannknölen till basis Cranii — 3 5-i-

— — — till kanten af foram.^magn.
— 4 —

Omkrets: hornsteglarnas vid roten — 4 3

Öfriga Skelettet: Atlas, till formen likt tamoxens
,

flyglarnas bräddar föga bågböjda och bakåt föga breda-

re, bakre sidollikarne smala, korta
^

öfra ringens knöl,

stor, tjock j
den undras mer hoptryckt öfver bakbräd-

den. Axis lik tamoxens, men rännan i process, odon-

toid. ej så rundt urhålkadj den kamformiga process,

spinos. har framkanten vinklig. Öfriga skelettet mest

likt tamoxens
5
men hvarje ben är i förhållande till

längden, mer spensligt och tunnt. Atlas bredd öfver

flyglarna 4 t. 5 lin. undre bagens längd 1: 3j Axis

kring 3 t. Skulderbladets längd 11: 4
5

bredd 6: 1j

från cav. glen. till spin. 1 : 7. Os humeri 8: 6
5
bredd

-af nedre ledytan 2: 4^ Radius kring 10 t. Metacarp.

7: 3j nedra ledytans bredd 2 t. Bäcknet i rät linea

\ f. 2 t. 2 lin. _ Förarn, obturat. ovalt, framåt något
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smalare. Os femoris 11:4. Tibia 11: 4. Metatar-

sLis 8: 4. Första tåleden 2
t.j

andra 1:
2lj

klöfbe-

net 2: 2.

Vistelseort: Denna spensligt byggda nästan hjort-
lika oxart har lefvat vild, samtidigt med de föregåen-

de^ i södra och vestra Skåne, och som det synes har

han funnits här i de stora skogarna, hvarmed landet

Öfver allt var betäckt, i stort antal, förmodligen i stora

hjordar. Först i de sista åren har man blifvit upp-
märksam på dess fossila qvarlefvor, och redan har jag
deraf erhållit åtskilliga både skallar och skelett er. På

Zoologiska Museum härstädes förvaras en bruten skalle,

som blifvit upptagen från djupet af en torfmosse nära

domkyrkan här i Lund
5

och en nacke med hornsteg-
lar af ett mycket gammalt exemplar är vid brunngräf-

ning funnen på 9 alnars djup, likaledes här i Lund.

Från en torfmosse i Skytts härad, har jag erhållit en

skalle och ur en torfmosse
, tillhörig prestgården i

Nöbbelöf uti Ljunits härad, äro denna sommar upptagna
två skeletter af denna oxart. Vid det nu slutade Na-
turforskaremötet i Köpenhamn förevisades af Professor

Steenstuup, en nyligen ur en torfmosse i Secland uppgräfd

oxskalle, som befanns tillhöra samma art. — I Irland

och England hafva qvarlefvor deraf blifvit funna på flera

ställen och i relativt äldre jordlager. I England hafva

de funnits tillsammans med ben af Mammuth och Nos-

hörning (Ow. p. 'JlO)j de ha träffats i jordlager Öfver

hvilka låg en loädd med hafssnäckor och Öfver denna

en bädd med söttvattenssnäckor (p. 511)j i heland ha

de blifvit funna i söttvattensmergel under torfmossarne

tillsammans med ben af Cervus euryceros, hvaraf man
kan sluta till deras höga ålder

5
men de ha äfven fun-

nits i sjelfva torfmossarna, hvaraf Hr Owen drager den

slutsats, att denna oxart fortsatt att lefva der i landet

äfven sedan sistnämde djurart redan utdött. Hos oss

i södra Skåne har den lefvat samtidigt med Renen,
Skandn:s Däggdjur. 36
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Uroxen, Högnackade oxen m. fl. och den var säkert

bland de första Gräsälare, som inkommit i landet, se-

dan, efter förstörelseperioden, marken åter blifvit be-

klädd med gräs, buskar och skog. Att samma art må-
ste träffas fossil äfven i Tyskland, är mer än bloll san-

nolikt, ehuru den ännu icke der blifvit iakttagen. Hos

oss och, så vidt man vet, öfver allt i Europa har den

som vild blifvit utrotad före den egentligen historiska

tiden.

Huruvida denna oxart någonstädes i forntiden blif-

vit tämd och således kommit att utgöra stammen till

någon nu lefvande tam race, har väl ännu icke, genom

noggranna jemförelser, blifvit fullständigt ådagalagdtj
men Prof. Owen förmodar att den småväxta, småhor-

nade, ofta hornlösa boskapen, i Wales och på höglan-

den i Skottland, härstammar från denna art, som han

anser hafva blifvit tämd före Romerska invasionen, af

landets infödingar, hvilka vid låglandets inkräktning dro-

go sig undan med sina hjordar till de skogiga bergs-
trakterna. — Om denna art hos oss fortlefver i någon
tam boskapsrace, så synes det vara den så kallade

Finnkon, hvarom sedermera.

B) Pannan mer bred än läng, kuling; hornen sit-

tande långt framom den kant, som skiljer pannan frän
nacken. Mellankäksbenen räcka aldrig upp till näs-

benen.

4) Bison-Oxe C^os Bison Lin.)

(De gamles Wisent eller Bison, de nyares Aurochs).

Artm. Pannan kullrig ; afståndet mellan hornkransen och

ögonhålet föga längre än dettas tvärsnitt; Horn-

steglarna rigtnde utåt och något bakåt samt böj-
da i en rigtning framät-uppåt.

Synonym i: Bos Bison Lin. Syst. Nat. XII. I. p. 99. — Gesn.

Hist. Animal. I. p. i 28, med figur.
— Jtibati Bisonf.es

Plin. VIII. 15. — Bisontcs setosi ,
colla jubis horrida
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SoLiN. — Villosi Bisontes Senec. — Bison Gilibert Opo-
scul. p. 70. — Zubr. v. Jarocki Versaml der Naturforsche

in Hamb. 1830. med tvä fig.
— Bos Urus Eicrwald

Zool. special. I. p. 342. med fig.
— Auer Eichw. Natur-

histor. Skizze p. 241. med fig.
— Idem Urus (Zubr)

Fauna Gaspio-Caucas. p. 3L Aurochs Cm. Recherches s.

1. oss. foss. IV. p. 108 och följ.
— Id. pl. IX. fi. 1. 2. pl,

X. f. 1, 2. pl. XII. fig. 6, 7.; Aurochs des Allemands
Cuv. Regn. anim. I. p. 279.

FossiL Cm. Rech. IV. pl. XII. fig. 1, 2, 4. pl.IX. f. 5. — Bi-

son prisens Owen Brit. foss. Mam. p. 491. fig. 205. —
Uroxe IjurRETL Vet. Akad. Handl. 1802. sid.'280. — I

Lithauen: Zubr (Schuber); i Tyskland: Aurochs; Aur-
thier. fordom: Wisent eller Wisund.

Yttre heskrifning: Denna kolossala oxe från forntiden,

hvars skapnad och ställning vi ej blott kunna beddm-
ma efter dess fossila skalet, utan äfven efter dess än-

nu lefvande afkomlingar, har, i mänga afseenden, varit

olik så väl alla de föregående sona vår tama hornbo-

skap. Framdelen af kroppen har varit mycket tjock

och bred med en hög puckel öfver skuldrorna, hvar-

ifrån ryggen, gick starkt sluttande bakåt
j
bakre kropps-

36*
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delen deremot har varit ganska slank och mager, så

att på långt när icke samma förhållande egt rum mel-

lan främre och bakre kroppsdelarna, som hos tama oxen.

Benen ofvan knäna voro tjocka och starka, der under

deremot tunna och magra. På framsidan af hufvudet

och under -halsen långa krulliga täta hår, som långs

halsryggen bildade en man, och under underkäken ett

långt skägg. Hela öfriga hårbeklädnaden var mer kort.

Hufvudet, som bars lågt, var mer kort och bredt än

vanliga oxens
^

mulen var mindre bred, och näsbor-

rarna Öppnades mer åt sidorna
j pannan mellan hornen

kring 1 I tum bred och kuUrig •,

hornen små, kring 1 2

tum långa, vid roten der de äro 12 tum i omkrets,

riglade utåt och bakåt, derefter halfmånformigt böjda
framåt i en och samma rigtning, stundom voro dock

spetsarna böjda uppåt j
till färgen äro de svarta, något

hvitspräckliga.
—

Djurets färg mörkbrun eller sot-

brun.

Anmärkn.: Då man ser en oxe af denna art, hvaraf väl upp-

stoppade exemplar nu mera finnas i de flesta Museer,
är det väl alldeles omöjligt att medgifva, att Jul. Glesar

kunnat mena denna med sin Urus^ som beskrifves: spe-
cie et eolore el figura tauri, octi blott skilde sig från

vanliga oxen genom storlek och amplitudo cornuum!
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Hvad det fossila skelettet beträffar, så är: Pan-

nan kullrig, mest framom hornfästena
j
Näsbenen korta,

breda (blott S-i- gånger så långa som breda
j
hos Urus

äro de o, hos B. longifrons nära 6 och hos tamoxen

6-j gänger så långa som breda) gående upp till den

linia, som dragés midt Öfver Ögonhålen, 5
dessa äro

omgifna af utslående bentuber. Tårbenens nedre eller

främre del mycket smalare än den öfraj afståndet

mellan orbita och hornfåstet föga längre än orbitas

diameter. Pannan upptill starkt sluttande bakåt, der

nackkanten ligger kring 34- tum bakom hornfästena
j

bakom denna kant är nacken mer tvär och ej så ur-

gröpt som hos de föregående. Nackhålet framåt sma-

lare, nästan trehörnigt med främre hörnet afsfympadt.

Hornsteglurna, sittande på stjelkar, äro rigtade' utåt

och något bakåt, samt krökta halfmånformigt i en enda

rigtning, som är framåt och något uppåt. Tinninggro-

pen i midten mycket smal, ändportionerna utvidgade ,

den främre något bredare än den bakre, — Atlas:

dess flyglar tvära, lika breda fram- som bakåt 8 t.

4 lin. med trubbiga bakflikar^ den Öfra bågen starkt

kuUrig med en tvärknöl på midten, den nedra med en

trind knöl på midten (något mer atlägsen från främre

än bakre brädden) — Epistropheus kort, bred^ dess

process, spinos. bildar en hög kam, som är mest hög
och utstående bakåt, (dess bakbrädd bred) och gör
framåt en vinkel öfver process, odontoideus. Långs
undre sidan en kam, som

ej går tillbaka förbi brädden

af den skålformiga ledytan. Foramen medull» spinalis

framtill trekantigt, nästan hjertformigt, Halsverlebrer-

nas process, transversi uppålböjda, I öfrigt skiljer han

sig från Urus, som han i storlek mest liknar, genom
de främsta ryggvertebrernas törnutskott, som äro längre

hos Bison, kring \ fot 6—7 tum
,

hos Urus kring 1

fot och ett par tum, genom större isynnerhet längre

skulderblad, smalare refben af hvilka han har 1 4 par.
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hvaraf det bredaste är 2 t. bredt (hos Urus ända till 2: 3).

Dercmot har han ej mer än ö ländver(eb.*). Foram. Obtur.

allungt-ovalt. Extremitet, äro i allmänhet något högre och

mindre grofbyggda än hos Uras. For att göra oss ett be-

grepp om dess fordna storlek^ jemförd med dess nu varan-

des, införa vi här måtten på några af benen i det vackra

skelet af en Lithauisk Zubr, dödad för få år sedan,
som af Ryska Kejaren blifvit skänkt til! British Museum i

London, och ett fossilt skelet, från forntiden, uppgräfdt
ur en torfmosse vid BjersjÖholm i södra Skåne nära

Ystad och nu förvaradt på Zool. Museum i Lund **}.

(Jemf. vidare Uroxens skelet sid. 541—3.

Bison-Skeletter:

1) elt fossilt; pä 2) ett icke-fos-
UniversiletetslMii- sill; på British

seum i Lund. Mus. i Lodon.

Längd: från nackkammen till mel- fot tum lin. fot t. lin.

lankäksbenens frambrädd 2 14 110 4— från orbita till samma ställe 1 1 — nära 1

- — mellan hornkrans, och orb. — 3 4 — 3 4— näsbenens — 9 — 00—
hornqvickernes i krökning

baktill 1 3—— —
i rät linea— 10 4 — 8 4— underkäkens till \inkeln— 17 4

Bredd: mellan hornkrans:a upptill I 2— — 9 —— — — nedtill 13 2 — 1 4— —
ögonhålen upptill 12 4 114—

näsbenens, hvarderas . .
— 2 5

Omkrets: hornqvickens vid roten— 11 4

*) Samma antal af refben och ländvertebrer har Renen;
Hjorten dercmot har samma som Urus.

**) Detta märkvärdiga fynd frän forntiden, hvilket, så

vidt jag vet, intet annat Museum i Europa kan uppvisa, har
till Lunds Universitets-Museum blifvit, år 1812, insändt och
föräradt af dä varande Ägarinnan af Säteriet Bjersjöholm,
Fru Majorskan Gock.
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Den linia som dragés mellan hornqvickspetsarna
faller bakom hornfästena.

Atlas : tlyglarnas bredd — 8 4 — 8 3

Längd af Process, spinos. af an-

dra ryggvertebren 17— 15 6— — af främsta ländverteb. — 4 2 — 3 6— skulderbladet 19 — 164
dess bredd upptill ... 1 000

afst. mellan spina och ledytan
— 3—— os humeri 13 4 1 21—— radius 1 26 1 1 4—

metacarpus
— 8 5 — 7 6— bäcknet 2 1 4 nära 2— os femoris 1 8^— *1 6 —— tibia 17— 15—— metatarsus — 10 5 — 9 6

Bredd af metacarpus, der smalast,
— 2 2— af metatarsus — 17

Om vi nu jemföra dessa mått med dem af Unis,
som förekomma på sid, 541— 3, så finna vi att under det

alla andra ben uti extremiteterna äro längre hos Bison

än hos UrUS, så är förhållandet omvändt beträffande

metacarpus och metatarsus, ty dessa äro verkligen läng-

re hos Vrus. Men de äro ej blott längre, de äro äf-

ven tunnare, ehuru hela skelettet i öfrigt är gröfre.

Då vi nu eflersinna betydelsen af dessa ben, att de

nemligen utmärka sig för sin ovanliga längd och spen-

slighet hos det snabbfotade hjortslägtet och att samma
ben äfven hos hästen äro vida längre än hos oxen i

förhällande till Öfriga kroppsstorleken 5
så kunna vi väl

häraf med temlig visshet sluta, att Uroxen, ehuru i

allmänhet undersättsigare och således starkare än Bison-

oxen, har varit mera snabbfotad än han *).

*) Anmärkas bur att de gamla Romarne, som sägo des-

ga kolossala djur pu arenan i Rom, charakteriserade Uroxen
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Anmärkn. 1). Hr Prof. Owen har i sitt förträffliga verk öf-

verk Brilish fossil Mammals and Birds p. 497 yttrat en

motsatt mening, hvilket utan tvifvel har sin grund deri,

att man ännu icke i London har fossila skeletter afbeg-

ge dessa arter.

Anmärkn. 2). Om vi jemföra den Bison-skalle, hvaraf vi

här lemnat teckning, med den som Prof. Owen afbildat

p. a. st. sid. 491. fig. 205, och som han kallar Bison

prisens, så finna vi en stor olikhet i synnerhet i hor-

nens längd och sträckning; detta hindrar oss dock icke

att anse dem utgöra en och samma art, sedan vi ge-
nom flerfaldiga d^ta öfvertygat oss, att uti ju äldre lager

de fossila benen af samma djurart förekomma, desto

större äro de. Jemf. för Bos Urus sid. 543. Anm. och

för Ursus spelwus sid. 212.

Vistelseort: m. m. Denna oxart^ som i storlek

fordom täflat med sjelfva Uroxen, har i forntiden va-

rit spridd i de vilda skogarna i nästan hela Europa,
från Italien och Frankrike till södra Skandinavien, och

från England ända långt in i Asien. På alla dessa

ställen finnas dess fossila ben i jorden j
men på de

flesta har sjelfva djuret redan länge varit utdödt. I

Skandinavien, der Bisonoxen lefvat samtidigt med Ur-

oxen, har han dock, likasom denna, aldrig funnits i an-

dra trakter än det sydligaste Skåne
,
och äfven der har

han upphört att finnas, redan före historiens tid. Väl

omtalar Munken Adam frän Brehmen, som lefde i i 1 :te

seklet, två slags vildoxar, Uri *} et Bubah, i Nor-

den (Adam Bremens. Chorograph. pag. 32), men hans

uppgifter äro allt för oefterrätthga^ han förlägger dem

påtagligt till de norra trakterna, Lappland, och till det

egentliga Sverige **), der de ganska säkert aldrig fun-

ej blott genom öfverlägsen styrka, utan äfven genom öfver-

lägsen snabbhet; "excellenli vi et velocitate Uri." Plln.

*) Märkligt är att han låter Uri lefva i vatten, liksom

hvita Björnen.

**) Man bör erinra sig att Adam. Bremens, afdrig räk-
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niisj
hvilket bevisar att de icke förekommo i de trak-

ter, han besökt och kände, och att hans uppgift endast

grundade sig på tradition från andra ställen och länge

sedan förflutna tider.

Att sluta af de få fossila ben deraf, man hittills

funnit i Skånes torfmossar, har Bisonoxen här varit

mycket sällsyntare än Uroxen och Dcergoxen, hvilkas

qvarlefvor i långt större anlal förefinuas. De få fossila

ben af Bisonoxen, man hittills hos oss tillvaratagit, bestå-

ende i ett gammalt och ett ungt kranium, samt ett

skelet, hafva blifvit uppgräfda ur torfmossar i Skytts
och Herresta härader — således i de sydligaste trak-

terne af landet. Anmärkas bör äfven att i Danmark,
der man funnit talrika fossila ben af Urus, har hittills

icke förekommit ett enda af Bison.

I en stor del af Europa har denna kolossala oxe

lefvat under historiens
tidj

men på Engelska Öarna sy-
nes han hafva varit utdöd redan då historien först lär-

de känna dem. Ty under C^saus tidehvarf, då Ro-

merska härarna genomtågade Galliens, en del af Ger-

maniens och Belgiens skogar, träflfade de der både

denne och Uroxen
5
men ingenstädes omtalas att de eröf-

rande Romarne i England träffade någon vild stor Oxart,
hvilket tyckes ådagalägga att både Urus och Bison re-

dan då voro derstädes utdöda. På fasta landet, der

de forlforo att finnas, i de stora och vilda skogarna,
ännu långt efter Caesars tid, synas de småningom haf-

va blifvit utrotade genom folkmängdens och odlingens

tilltagande, först i de vestra och derefter i de mer

östra trakterna. I Yogeserna och Ardennerna fanns

vildoxen ännu i kung Gontrams tid, och historien förtäl-

jer att han lät döda en af sina kammarherrar, dennes

nar Sconia till Sveonia utan alltid till Dania\ men han om-
talar ingenstädes att vilda oxar funnos i hans Da?iia,

— det

enda ställe der de här i Norden någonsin förekommit.
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brorson och en skogvaktare, derföre att de utan tillå-

telse skjutit en Bubalus (Vildoxe) i Vogeserna, (Cuv.

Recherches IV. p. \ 1 7). I Wilkina Sagan *) beskrif-

vas djurjagter i ''Walslungu-skogen'^ (troligen Thurin-

gerwald) och '^Ungaraskogen", på hvilka åtskilliga (10)

unga och en gammal och mycket stor Visunt blefvo

dödade. Man ser af hela berättelsen att furstarne skyd-
dade dessa högdjur på sina skogar och voro serdeles

rädda om dem. — 1 de gamla Leges Allemanorum

(från 6:te och 7:de seklet) stadgas att om någon stal

eller dödade en Bison, Buffel (Uroxe?) eller Hjort,

skulle han plikta en betydlig penningsumma.
—

(v.

BAEa i Wiedem. Arch. 1839. 1. p. 75.)
— I iJed der

Nibelungen från I2:te seklet omtalas Bisonoxen ('^Vi-

sent") bland de djur som blifvit fällda på en jagt i

skogen vid Worms
5
Lucas Dawid anför i Preussens Kro-

nik, att kring 1240 fans i landet mycket villebråd af

Uroxar, Yisonter, vilda Hästar, Elgar m. m. (v. Baer

p. a. st. sid. 71).
— Fursten Wratislaf V. dödade på

en jagt i Hinterpomern kring år 1364, en "Wysant"
som var starkare och större än en Uroxe. — I Ost-

preussen, mellan Libau och Tilsit, fans Bisonoxen ännu

i förra seklet, och förr har han funnits i hela Lithauen,

äfven i närheten af staden Wilna (Eichwald p. a. st.).— I Bialowieser-skogen i
,
Lithauen höll August III,

kung i Polen, en stor jagt den 27 September 1752,
under hvilken blefvo dödade 42 Bisonoxar (!) och 1 3 El-

gar.
—

1 äldre tider fanns Bisonoxen äfven i norra

Grekland, Macedonien och Thracien. I Aristotelis ''''Bo-

nasos'''' som fans i Poeonien, den delen af Thracien som

nu kallas Bulgarien, igenkänner man lätt Bisonoxen (Cuv.

1. c. p. 111); hvilken äfven fordom fans i Moldauj och

*) Peringskiölds upplaga; Stockh. 1715. kap. 229. o. f.

Peiingsköld öfversätter ganska oskickligt Visunl med Kron^

hjort, hvarigenom Sagan ej får någon riktig mening.
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det är sannolikt att sagan om den jettelika oxe, som

Philip af Macedonien dödade vid foten af berget Oreli,

och hvaraf han upphängde huden med hornen i för-

gården till Herkules tempel, tillhörde denna samma art.

Nu finnes Bisonoxen på den skogbeväxta norra

sluttningen af Kaukasus, der han synes förekomma i

betydligt antal och ännu utgöra föremål för jagt af

Tscherkesserna och Abschaserna, på hvilkas språk han

kallas Dombei eller Adompe. I Moldau och på Kar-

patherna finnes han ej mera. Sedan han äfven upp-
hörde att finnas i Ost-Preussen, inskränktes han mer
och mer till skogarna i Lithauen. För närvarande finnes

han der blott i en stor skog, Bialowesha-skogen ,
der

han i vildt skick fredas och vårdas på Ryska Kejsa-
rens befallning.

— Då detta kolossala djur fordom lef-

vat äfven i södra Skånes skogar, torde det ej sakna

allt intresse att känna hurudan den mark är beskaffad,

der det nu lefver och hvad lefnadssätt det der förer *).

Bialowesha-skogen, som ligger på en stor jemn

plan och är omgifven af slätter, håller 5 Svenska mil

i längd och 4—4-i i bredd. Skogen består mest af

barrträd, der och hvar blandade med björk. Gräsrika

betesmarker äro der icke sällsynta j
men på många

ställen är marken sumpig och ungefär en tolftedel ut-

göres af kärr, der rörväxter finnas. Här uppehålla sig

mest Elgarnaj men dessa kärr skys deremot af Bison-

djuren, som tycka mer om högland mark med aroma-

tiskt gräs, samt skarpa och bittra Örter, äfven afgnaga

de ung träbarkj om våren förtära de unga löf af lind,

poppel, alm, och vide, men ej af björk eller ek, än min-

dre barr af tall. Deremot förtära de några mossor. De
undvika alltid skoglösa och bebodda platser 3

de gä al-

drig ut på åkerfälten, utan uppehålla sig ständigt i täta

*) Hvad jag här meddelar Hr mest ett utdrag af Eich-

WALDS Naturhist. Skizze sid. 241 och följ,
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skogen. Om vintren lemna de sällan tallskogen j
de

ligga om dagen stilla och gå om natten ut för att sö-

ka sig föda. De uppsöka sällan vatten, stundom ej

hela dagen j
de närma sig sällan de små skogsbäckarna,

mest dricka de vatten ur små vattenpussar i skogen.

Jagade simma de dock lätt. Ända till 10—12 året

lefva de sammans i små hjordar af 20—40 stycken j

de äldre skilja sig från hjorden och lefva ensamma.

Vid brunsttiden slå de sig åter till hjorden och lefva

med den under hela Augusti månad.

Bisonoxen är snarare rädd än djerfj han skräm-

mes af bjerta färger insynnerhet rödt, och löper derför

bort. Endast retad anfaller han menniskor och då ej

alltid det föremål som retat honom, utan den, som är

närmast. Hans lopp är ej uthållande^ han kan ej löpa

Öfver 4-
till 1 verst (900 till 1800 alnar)- utan att

bli trött, så alt han måste hvila. Ju längre man ja-

gar honom, dess oftare hvilar han och utsträcker den

blå tungan för att hemta luft. Tre vargar kunna dö-

da honom.

Bisondjurens lukt är utomordentligt fin och de

vädra en menniska på långt håll. På afstånd hör man

deras stampande med fötterna och deras grymtande

läte, der de stå i täta skogsmarken, och så snart de

märka någon fara, tly de i skogen med förfärligt brak,

hvarvid de kullstörta eller afbryta en rnängd träd der

de fara fram. De löpa med sänkt hufvud och lyftad

svans. — Under brunsttiden äro de särdeles begifna

att leka, på det sätt att de köra det ena hornet i

marken och löpa i denna ställning kring unga träd, så

länge tills dessa falla dem på hufvudet. På detta vis

iippgräfva de träd af 4—6 tums genomsnitt 5
och som

de vanligen hafva hornen invecklade mellan rötterna,

löpa de omkring med denna '^bröllopskrans"' på hufvu-

det ol^h förorsaka dermed ett stort buller och susande
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i skogen.
— Der de någon tid uppehållit sig^ lemna

de efter sig en lukt mellan violblomma och mysk.
Deras brunsttid infaller i Augusti och varar 2—3

veckor
j
under denna tid råder en häftig strid mellan tju-

rarna och ofta såra de hvarandra dödligt *). Alstrin-

gen bland dem är obetydlig 5
bland 40 fullväxta ser

man blott 4, högst 6 enåriga. Der råder en naturlig

fiendskap emellan denna och vanliga boskapen j
och al-

drig har man kunnat förmå en Bison att para sig med
en tam ko. Han löper från henne eller slår henne

ihjäl med hornen. Han tåler ej hennes närvaro, eme-
dan hennes utdunstning är honom högst vidrig.

— Här-

af kunna vi sluta att Urus och Bison aldrig lefde till-

hopa i samma trakter
j
kanske sällan i samma skog.

Sedan vi således i korthet anfört de hos oss ut-

döda vilda oxarter, efter hvilka fossila ben förekomma

i våra yngre jordlager, återstår att omnämna vår tama

hornboskap ,
hvaraf flera märkbart skilda racer äfven

hos oss förekomma och
att, så vidt ske kan, åtminsto-

ne antyda från hvilken vild art hvarje tam race isyn-
nerhet leder sitt ursprung. Dessa undersökningar äro

dock särdeles försvårade derigenom att de tama ra-

cerne äro genom korsning så hopblandade, att deras

ursprungliga slam stundom knappast är igenkännelig.— Till en början kunna vi anmärka att det endast är

från den afdelning af oxslägtet, hvilken har platt panna
med hornqvickerna sittande på ändarna af kanten mel-

lan pannan och nacken, som våra tama Boskapsdjur

härstamma, och att oxen med kullrig panna, Bison,

*) Det fossila Bisonskelet, som finnes på härvarande Mu-

seum, visar alt djuret under lifstiden haft flera refben sön-

derbrutna, förmodligen sönderstångade, och att dessa genom
callus hållit på att åter hopläkas.



574 OXSIÄGTET.

som aldrig ens kan förmås att para sig med tam-kon,

icke på minsta sätt bidragit till bildandet af någon bo-

skapsrace. Dessutom kunna vi taga för en gifven och

allmän regel, att en tam race alltid är mindre än den

vilda art^
från hvilken han härstammar.

Vi torde i detta svårlösta ämne komma sannin-

gen närmast om vi antaga att:

1j de storväxta låglandsrncerna med platt panna

och merendels större horn, härslamma från Uroxen och

hafva sednast, med en från söder och vester inflyttad

folkstam, inkommit i landet.

2) de något smäväxtare höglandsracerna med hÖg

nacke och små eller inga horn, härstamma från Hög-
nackade Oxen (Bos frontosusj.

3) Huruvida den småväxta kulliga Finn-ko racen

(NoRiNG p. 3. st. 213, 229) härstammar från Dverg-
oxen (Bos longifrons Ow.) må genom framtida under-

sökningar närmare bestämmas.

Tama Oxen C^os Taurus Lin.)

Färg j storlek, hornens längd och böjningar m.

m. äro mycket olika. Här gifvas hos oss artför-

ändringar eller racer med mycket långa horn (dock

sällan så långa som hos den Italienska i trakten

kring BomJ , andra med korta horn, och andra,

som alldeles sakna dem.

Synonymi: Bos Taurus Lin. Syst. L p. 98. Faun. p. 15. —
Bmif, BuFF. Hist. Nat. IV. p. 437. t. 4. id. edit. in 8:vo

VIII. p. 84. — Ox, Pen. Brit. Zool. I. p. 18. t. 2. —
The Ox Bell Brit. Quadr. p. 412.1

— Gemeiner Ochs,

Bechst. N. D. i. p. 304. — Schreb. Säugth. V. tab. 279.

— Oxen NoRiNGS Handbok 2 Del. s. 195. — Sv. Nöt;
Hannen Tjur; kastrerad Oxe; Honan /lo; innan hon kalf-

vat Qviga ; Ungen Kalf. Norr. Höced, Ko, Ku, Tyr.

Oxe eller Yxe. Finn. Hdrkä; Tjur Sonni; Ko Lekmä;
Kalf Vasikka.

Äfven Oxen är en af de nyttigaste och för mensk-

liga kulturutvecklingen vigtigaste eröfringar, Menniskan
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gjort bland djurskaran j
Oxens tämjande förde små-

ningom från det kringvandrande Nomadlifvet till fästan-

det vid beständiga boningsplatser, till åkerbruket och

ägoväldet. Och jordens fördelning mellan ägare med
bestämda gränser utgjorde väl första grunden för allt

egentligt statsskick och all nationalförmögenhet. Oxens

tämjande, eller eröfringen af honom som tamdjur, firas

i flera gamla religionskulter. Man erinrar sig Oxen

Apis hos Egyptierna och Kon Audumbla i en af Nor-
dens äldsta myther.

Hvarifrån tama oxen kommit hit till vår Skandi-

naviska Nord, synes ej vara omöjligt att afgöra, då
man vet från hvilket håll ej blott de första vildarna,
utan äfven de första jordbrukarne hit inkommit, nemli-

gen från södern, från germaniska kontinenten *). Då
man nu tillika vet, att de första jordbrukare, som sved-

jade och hackade, tillhörde den germaniska folkstam-

men, hvilket ses af deras fossila cranier, som träflas

jemte deras redskap i jorden, så synes mer än sannolikt^
att de fört med sig hit samma småväxta' småhornade eller

hornlösa oxart, som samma stam ännu^ på Taciti tid; hade
i Tyskland. **}. Måhända här äfven hos en annan stam
funnits samma tama art, som enligt Owen, fanns hos Eng-
lands Infödingar. De oxarter och derifrån härstammade ra-

cer, hvilka längst varit inhemska i Sverige, återfinna vi

uti dem^ som Noring kallar : Fjäll-racen, Finn-racen och

Skogs-racen. De kännas alla derigenom att de äro af

smärre växt och de två af dem hafva små och korta

*) I ^''Sverige och dess Inbyggare före den historiska
tiden" ett arbete som jug har i handskrift, men ännu ej ut-

gifvit, äro dessa förhållanden närmare utvecklade.

**) Tyskland var då
,

i slutet af första seklet efter Christus,
Pecorum foecunda sed plerumqiie improcera. Ne armentis

quidem suus honor aut gloria fronlis. Tac. Geim. 5. Denna
småväxta, hornlösa koskapsjace , synes mig hafva varit den
samma som vår fjällrace och härstamma från Bos frontosus.
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horn. Den tredje eller skogsracen synes mig vara en

genom hårdt klimat och mager föda degenererad race af

en mer storväxt art. Pannan är flat och hornen ofta stora.

Af storväxtare beskapsracer som sednare inkommit

i Sverige^ vilja vi blott anmärka följande:

1 ) Den Friesländska eller Holsteinska : storväxt med

låga ben^ mycket lång kropp/ som dessutom är tjock, bred

och till färgen mest rödbrun, äfven gul, svart eller grå.

Denna race förekommer på många ställen både i

städer och hos godsägare på landet. Det är med den-

na som de vanligast förbättrat sin boskapsafvel både i

södra Sverige och kusttrakterna.

2) Den Holländska racen: stort hufvad, platt pan-
na med korta framåt böjda horn, mer höga än låga

ben, liten dräglapp, hängande kors och vanligen svart

och hvitbrokig färg.

Denna race, hvaraf åtskilliga kor och tjurar redan

för lång tid tillbaka inkommit till Sverige, är berömd

för sin storlek och mjölkrikhet.

Vistelseort m. m. : På Skandinaviska halfön är det-

ta det allmännaste äfven som det nyttigaste husdjur j

och det gifvas väl på landsbygden få så fattiga hushåll,

att de icke äga åtminstone en ko
5

blott hos Lapparne
saknas den, der intager Renen kons ställe.

Man har uppgifvit den 64 graden såsom tama

Oxens nordligaste gräns *)j men denna gradbredd är

alltför ringa-,
han öfverstiger den vida. I kustbygderne

och på Öarne i Helgeland och Salten (således mellan 65

och 68:de graden) är boskapsskötseln ännu i flor **),

*) ZiMMERMANN Gcogr. Gesch. des Menschen und der

Vierfijss. Thiere I. p. 152.

**) Som bevis härpå vill jag nämna att Köpman Dass på
Lurön har vanligen kring 30 sköna mjölkkor, Hr Brodkorb pä

Tjötten föder årligen 70—80 fäkreatur
;
Hr Krigsrådet Golde-

vin pä Dönnäs 60—70, o. s. v. Äfven pä ön Tränen såg

jag en mängd boskap. (Antecknadt 1816).



H77TAMA OXEN. O

och man finner der icke blott den smärre (inhemska)

artförändringen^ utan äfven den större^ som på det sätt

tillkommit, att vissa Godsägare varit omtäiikta att från

Holstein införskrifva qvigor och unga tjurar.
— På

Öarne Rost och Värö vid Malströmmen finnas Oxar

som, jemte fåren, gå ute under hela vintren. — De

kolonister som bo i trakten af Marangerfjorden, mellan

69 och 70 graden, underhöllo redan år 1800, efter

5 års vistande derstädes, 314 oxar och kor*). Hr v.

BucH omtalar fäkreatur på sjelfva Magerön**), den

nordligaste Ö vid Skandinavien, belägen under 7l:ste

breddgraden, och vid Reppefjorden ***), som ligger nå-

gra mil söder derifrån.

Häraf ser man, att tama Oxen finnes på Skan-

dinaviska halfön, åtminstone vid nordvestra kusten, så

långt upp mot norden som landet är af götiska folk-

stammen bebodt f).

Skötsel -[-[). Denna är mycket olika i olika trak-

ter af vår Halfö. Der boskapsskötseln drifves mer or-

dentligt, fodras korna antingen under hela året på stall,

eller också blifva de under sommartiden utsläppta på
bete. Der det sednare sker, ger man dem ett gräs-

foder om morgonen under det de mjölkas och innan

de utdrifvas, samt vid utdrifvandet, rent vatten, Linder

middagshettan blifva de åter indrifna
,
vattnade och be-

*) Collegial-Tidende 1802. n. 20.

**) Leop. v. Buchs Rcise durch Norw. u Lappl. II. s. 70.

***) v. BucH p. a. st. sid. 110.

f) I Siberien upphöra boskapsdjuren redan 70 ä 80 mil

söder om den angifna breddgraden. Sujuf säger uttryckligen
att i Beresof, som ligger under 64 graden, trifvas inga fä-

kreatur, och att de, som man förde till trakterna af Polcir-

keln, dogo inom få år. Pallas Reis. III. p. 17. — Man ser

äfven häraf Skandinaviens långt blidare klimat än Siberiens

under lika bredd.

It) Jemför vidare Norlng p. a. st. kapitl. 16— 19.

Skandin:s Däggdjur. 37
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komma ett, gräsfoder. Då hettan afsvalnat, släppas de

äter pa bete och införas om aftonen, då de äfven få

vatten och gräs.

Fcire Enskiffesdelningcn här i Skåne hade hvart

Byelag en stor aUmänning; hvilken^ under namn af Fälad,

tjente om sommarn till betesmark ftir fäkreatur, får, hä-

star och svin. De två furstnämda vaktades vanligen af

en herde, samt blefvo om aftnarne hemdrifne och in-

släppte. I skogstrakterne, der enskiften ännu ej finnas,

intagas vanligen korna och tjudras i ängarna, så snart

höet börjar att bergås. Då allt höet är inbergadt, in-

släppes och vallas fäboskapen i ängarne 5
och då äfven

säden blifvit bergad, lössläppes.

I dalbygderne i Norrige, ända upp till Helgeland,
har man så kallade Säter. Dessa sommarstall för bo-

skapen ligga i fjälldalarne, i dertill tjenliga trakter, kal-

lade Sätercold, ofta O.era mil från ägarens boning. Åt-

ta dagar före midsommar, då snön hunnit smälta i

fjällen, drifver man all sin boskap till Säter. Med bo-

skapen ditföljer en eller två pigor, kallade Budejor,
och vistas i fjällen under hela sommarn, för att vakta

boskapen, mjölka korna, samt tillreda ost och smör.

^Merendels hvarje vecka sänder ägaren bud till budejan
och afhemtar det smör hon emellertid tillredt. Något
före jMichaeli, drifves åter hjorden från Sälern ned i

dalen. — I . de norra landskapen i Sverige- 1, e. i Her-

jedalen ,
Dalarne o. s. v. har man fäbodar, svarande

mot de Norrskas Säter, och deras biideja, kallas här

jätkulla *).

Vid köldens annalkande insattes boskapen på stall

och fodras der under hela vintren. — En oxe som ic-

ke arbetar, kan då fodras med lika mycket hö och

*) Af .lata, vakta; ett ord som brukas i flera provin-
ser af (let norra Sverige och Norrige, och Kulla, Kulda el-

ler Kolda flicka.
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halm
5
men en ko som mjölkar, masle skötas med mer

sorgfällighef^ om man vill draga all möjlig nytta af hen-

ne. xMan måste isynnerhet mycket omvexla med dess

foder. Fyra gånger dagligen bör kon hafva hö, torr

klöfver, halm af bjugg, hvete, ärter eller hafre. Dess

emellan bör hon 2:ne gånger om dagen hafva en sör-

pa af hackelse
;
blandadt med något salt, klier, korn-

gröpning, dränk, rofvor, potates, afskräde ur köket o.

d. — Man bÖn ge korna tid att idisla mellan hvart fo-

der. Till dryck nyttjas kallt, rent vatten. En ko som

på detta sätt fodras, kan och bör mjölkas 3 gånger
om dygnet. Under alla årstider bör man, hvarje vecka

ge hvart fäkreatur en handfull salt.

Hos bönderne på de flesta ställen, åtminstone i

de södra trakterne, går det likväl icke så regelbundet
med vinterfodringen. Koen får sällan och Oxen aldrig

annat än halm.

I de flesta dalbygder i norden, der fjälltrakter

finnas i grannskapet, och der Boskapsskötseln utgör

invånarnes förnämsta näringsgren, brukar man i brist

på säd, jemte höet, en mängd andra ämnen till vin-

terfoder. På Dowrefjäll och i många dalbygder inhö-

star hvarje åbo en stor mängd renmossa (hvitmossa) ,

till 80— 100 å 200 lass årligen.
— Denna mossa upp-

rifves i September och Oktober månad, under regniga

dagar, med räfsor, försedda med jerntänder, och lägges

i högar. Om vintren hemtar man henne jemte höet.—
1 kustbygderne af Norrige samlas ett slags tång *},

för samma ändamål
^

äfven torkar och förvarar man

derstädes hufvudet och afskriidet af torsk och andra

tiskslag, samt använder detta under vintren till sörpa
åt korna.

I Herjedalen sker boskapens vinlerfodring på föl-

*) Fucus canaliculatus, kallad deraf i Norrige Ku-lang.
37»
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jandc sätt *) : klockan 4 om morgonen burjas med att

ge l)oskapen hö, hvarunder mjulkas. Derefler inbäres

välten. — [På flera ställen har man genom underjor-
diska rännor ledt vatten frän en källa till fähuset).

—
Kl. 7—S gifves Jwit mossa (renmossa) och derefter

litet halm o. s. v. — Pä eftermiddagen kl. 3— i, ges

Sörpa **) åt mjölk-korna och litet halm eller hö der-

efter. At de öfriga ger man, mellan hö, halm ocli

mossa, så kallad hästdyngja. Detta slags foder, som

med begärlighet fortares af boskapen, består i en

blandning af hästspillning, sälglöf, agnar, höfrö, furu-

bark m. m. hvarpå sjudande vatten slås och omröres.

Man påslår äfven alt boskapen förtär hästspillningen

utan all slags beredning ***).
På öarne Röst och Wärö vid .Malströmmen, har

man låtit oxar gå ute under hela vintren, jemte bag-

gar, hvilka födt oxarne derigenom att de undanspar-
kat snön, för att komma till gräsvallen. Oxen, som
är starkare, bemägtigar sig snart betet och tvingar der-

igenom baggarne att åt sig sjelfva blotta en ny plats.

Man påstår att vid pass sex baggar behöfvas, för att

på detta sätt föda sig sjelfva och en oxe.

Fortplantmng : 1 April, Maj eller Juni infaller koens

brunsttid. Den tillkännagifves genom bölande, andra

kors bespringande, brist på matlust och genitaliernes

svällande. Kon går dräglig 9 månader, hvarefter hon

föder en, sällan två kalfvar, i Februari eller Mars. —
*) Ur min dagbok under en resa i nämde provins.

**) Denna sörpa tillagas på följande sätt: Om aftonen

lägger man hö i några kärl, siar derpå kokande vatten och

låter det sta natten öfver, då vattnet om morgonen är brunt

.som öl. At kor som mjölka ger man sörpa 1—2 gånger
om dagen. Den andra boskapen får vatten 2 gånger dagligen.

***) Denna slags vinterfodring, som Hr von Buch i sin

Resa I. s. 226 anmärkt såsom bruklig kring Trondhiem och

Röras, nyttjas äf\en i andra fjälltrakter och dalbygder af det

norra Sverige och Norrige.
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Vill man under andra årstider frambringa brunst hos

en ko^ så ger man henne 14 dagar efter hvarandra i

små portioner, stötta hampfrön bland fodret. (Becfist.).

Åldern hos en ko, kan man temiigen säkert be-

stämma
5

kalfven som födes med 4 framtänder, får inom
1 4 dagar 2 nya, och efter 3 månader har han alla 8.

Vid slutet af första året utfalla de två mellersta, och

efter 14 dagar fås 2 nya. I 16:de månaden utfalla

de två nästa, i tredje året de 4 sista. De nya tän-

derne sitta tätare, fastare, äro längre och bredare
5

men ej så hvita som mjölktänderne. Efter 4:de året

eller vid första kalfvandet, få hornen vid roten en ring,

som hvart år ökes med en dylik ända till 10:de året

då sex sådana ringar finnas. Efter denna tid äro tän-

derna trubbiga, tandköttet lossnar och de bruna tand-

rötterna synas.

Sjukdomar och medel deremot: Se Häst- och Bo-

skaps-Läkaren af AeiLGAARDj öfvers. af A. H. Flohman,
Lund 1792. sid. 94

j

— Allmän Häst- och Boskaps-
Läkare af J. N. RoiiLWESj öfvers. af Wanrman, Örebro

1818, sid. 98. — Husdjurens Naturalhistoria af Wol-

STEiN, öfvers. sid. ö7.

Nytta: Att draga plog, och äfven, i några Pro-

vinser, att draga lastvagnar, nyttjas oxar förespända
med ok. Efter andra året börjar man småningom att

vänja dem vid detta arbete. Härtill har oxen ett stort

företräde för hästen. Han är ej så dyr, håller till

godo med ringare föda, ger bättre gödsel, är blott-

ställd för färre sjukdomar och kan, då han uttjenat,

gödas och användas till slagt. Men han är långsam-
mare än hästen. — Afven brukas han att di-aga ma-

schiner, att trampa leran vid legelbränncrier, samt i

Orienten och Afrika, att uttröska säden, Buräterna, Hot-
tentotterne och äfven Korsikanerne bruka att rida på oxar.

Komjölken nyttjas så väl färsk som sur. Afven
beredes deraf ost. Af gräddan tillverkas smör. Den
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vassla som blir vid tillredningen af ost, förvaras i Nor-

rige på kärl, der den blir sur som ättika (hvaraf den

fått namn af syre) och nyttjas om sommarn, blandad

med vatten, som en läskande dryck, under namn af

blänne. Afven i fisksoppor o. d. — Köttet af kalf, af

oxe. Blodet till korf. Med gallan tvättas tyger och

Häckar uttagas. Hären till stoppning ,
Imden af kalf till

skinn
5

af oxar till sulläder. Fett och talg till ljus, såpa,
tvål. Mergen ätes. Hornen nyttjas till skedar, kammar
och många slags svarfvarearbeten. Klöfvarne pressas
till sköna dosor, knifskaft m. m. Af benen kokas Rum-
fordska soppan j

brända ge de bensvärta. Genom de-

stillation ge de amoniak. Spillningen till gödningsämne.— Således är ingen ting onyttigt.

Bos longifrons. Sid. 559.
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III. Med Fenor.

Ordningen: Hraldjur (Cetacea.)

Kroppen, som Ull formen är fisklik ,
och klädd nied en

naken glatt hnd
,

slutas i en horisontel, klufven

stjertfena.

Extuemiteter: de bakre saknas, de främre utgöras af

fenor.

Ryggfena
; utgörande en flik utan inneliggande ben, fin-

nes oftast, saknas stundom.

Hvaldjuren utgöra en från de öfriga däggdjuren

lått igenkännelig grupp. Till det yttre likna de mest

fifcliarna, derigenom att hLifviid; hals, bål och stjert

omärkligt öfvergå i hvarandra, och bilda en i allmänhet

sagdt spolformig kroppsform, beklädd med en glatt na-

ken hud, som blott der och hvar visar några glesa

korta borstlika hår. Främre extremiteterna utgöras af

fenor, derigenom att alla de ben hvaraf de bestå (äf-

ven tätenen) äro omslutna af den allmänna hudbekläd-

naden. Till bakre exlremiteler tinnes utvändigt intet

spår^ itvändigt ligga 2 små afiånga ben lösa mellan

musklerna, vid ymse sidor om köndelarna. För rygg-

fena finne? oftast en broskar tad llik, jemförlig med lax-

fiskarnas å kallade fettfeno, och likasom denna icke un-

derstödd rf något inuti den varande ben. — Från fi-

skarna skiljis de, vid Kirsta ögonkastet, derigenom att

stjertfenan, som hos fiskarna står vertikalt, ligger alltid

hos dessa liorisontelt. Afven skiljas de derigenom att

näsborrarna öppna sig på öfra delen af hufvudet, an-

tingen förenade i en enda på tvärs liggande springa,

eller ock skida i två längsgående baktill något utåt

böjda springor De äro, som vanligt, bestämda för an-

dcdrägten, likvil ej för lukten
j äfven, isynnerliet hos de

större arterna, Ijena de dessutom att i höga strålar utkasta
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vatten eller vattenånga, hvaraf de också fått namn af

spruthäl Köndelarna äro belägna något framom anusj
och honans spenar ligga mellan veck på deras sidor.

Sådan är Hvaldj urens yttre kroppsform. Denna

är den mest passande for det lefnadssätt de föra och

det medium, hvari de lefva. Liksom fiskarna tillbringa

de hela sin tid uti vattnet, och de gå icke, som Am-
fibierna eller Skäldjuren, tidtals derur, för att lägga

sig på skär eller stränder. De simma och dyka med
förvånande hastighet, och de röra sig i vattnet i alla

rigtningar med utmärkt ledighet och snabbhet. Den

kraft, som skjuter Hvalen fram med brusande fart ge-

nom vågen, ligger, likasom hos Laxen, i den starki

och muskelfulla stjerten med sin breda tvåflikiga fem.

Bröstfenorna ,
som merendels äro korta, tjena hufvud-

sakligast om ej endast, att hålla kroppen i jemvigt. Stje:t-

fenans läge blef derföre horisontel, för att, genom iina

väldiga rörelser nedåt eller uppåt, föra hvalen än ned

mot djupet att hemta sin föda, än upp till ytai för

att genom näsborrarna inandas luft. Näsborrarna ligga

derföre på öfversta delen af hufvudet, så att tvålen,

för att andas, blott behöfver höja denna del öfver vat-

tenytan. Som Däggdjur andas Hvaldjuren m3d lun-

gor, och dessa äro af betydligt omfång och inpumpa

följaktligen en stor qvantitet af luft. Genon denna

starka respiration och deraf förorsakade synättning af

blodet, måste en belydlig värmegrad i kroppen utveck-

las. För att behålla denna i ett oftast m/cket kallt

medium, hvari Hvaldjuren lefva, blef deras a'opp ome-

dclbarligen under huden, likasom hos Skährna, omgif-

ven med ett tjockt lager af späck, hvilket, lika så väl

som fjäderbeklädnaden hos foglarna, och hå^jeklädnaden

hos fyrfotadjuren ,
är oledare för värme, och gör att

Hvalens inre kroppsdelar, äfven i det iskalla vattnet

bland polarhafvens ismassor, ständigt bihehålla sin höga

och jemna temperatur.
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Alla till vår Fauna hörande Hvaldjur vistas uteslu-

tande i hafvet
j
intet enda uppstiger hos oss i floderna, eller

i de
insjöar^

ur hvilka dessa utgå. Alla lefva uteslu-

tande af animalisk föda: några af mindre hafskräk, andra
af kallblodiga vertebrater, audra äfven af varmblodiga djur.

Hvaldjuren, likasom foglarna, (lytla flockvis efter års-

tiderna från en trakt till en annan och lika som dessa

flytta de mot vinden.

Våra Skandinaviska Hvaldjur kunna lämpligast de-
las i två stora grupper eller familjer:

\. Hvaldjur med tänder. (Tandhvalar).

Spruthälen förenade i form af en tvärspritiga öf-
verst på hufvudet. Deras merendels kägeljormiga eller

syllika tänder sitta inkilade i käkarna, än i långa ra-

der, än blott 2 i endera käken. Deras kroppsform är
mer smärt och långsträckt än de följandes.

Hit höra slägtena :

Delphinus, Hyperoodon och Monodon.

% Hvaldjur med barder. (Bardhvalar).

Spruthälen, skilda i form af två långsgående bakåt

divergerande springor, ligga något mera fram på no-

sen än hos de föregående. I ställe för tänder är öf-
verkäken invändigt (på gomen) tätt beklädd med tvär-

stående hornskifvor ; underkäken saknar både tänder

och hornskifvor.

Hit hörer slägtet Balwna.

OlVersigt
af de Skandinaviska Hvaldjureai.

1:sta Familjen: Hvaldjur med tänder (Delfiner). Tandhvalar.

\:o Käkarna väpnade med mer eller mindre långa tandra-

der, både ofvan och nedan.

Hit hörer slägtet Delphinus Lin.

A) Egentliga Delfiner (Delphini proprie.)
Kroppen medelmåttigt stor, kring6— 8 fot lång, och väl proportio-

nerad. Hufvudet kägelformigt tillspetsadt med sänkning
Öfver nosen. Tänderna

syllil<a oftast spetsiga, talrika,
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frän 50 till 26. Underkäkens tandrad längre än halfva

käken. Hit höra:

Delphimis Delphis: Gomen med en långsgäende grop innan-

för hvardera tandraden.
—

£w/;/iyos</ne ?- tandraderna utåt något bågböjda; med 42—
46 mycket smala, spetsiga tänder; långs nosen en halftrind

smal ribba med vertikala bräddar.— Obscunis? tandraderna räta med 30—32 spetsiga tän-

der; långs nosen en plattrindad ribba med sluttande .sidor.

—
leucopleurus : tandraderna utåt något bågböjda med 28
—35 spetsiga tänder; nosribban platt.— Ibsenii: med 26—27 grofva kägelformigt syllika, trubbiga

tänder; trakten framom näsöppningen aflångt-hjertformig

upphöjd.

B) Marsvin (Tursiones).

Kroppen mer storväxt och grofbygd. Hufvudet trubbigt. Tän-

derna kägelformiga gröfre och till antalet färrre, från 24

till 7
;
underkäkens tandrad oftast kortare än halfva käken.

Delphimis Tiirsio: med 22—24 kägelformiga grofva tänder;

trakten framom näsöppningen aflångt hjertformig platt

urgröpt.— Orca: Tänderna '12 mycket grofva kägelformiga; trakten

framom näsöppningen hjertformig, spetsig, urgröpt.

Delphinus globiccps: Tänderna 9^-11 kägelformiga spetsiga;

hela framsidan af hufvudet framom näsöppningen platt-

konkaverad; nosribborna platt-konkava.— Leucas: Tänderna glesa 10—7 trubbiga; framsidan af

hufvudet kullrig; nosen smal med inböjda bräddar.

C) Tumlare (Phocaense).

Kroppen liten; hufvudet trubbigt tillspetsadt, ulan sänkning

öfver nosen. Tänderna små, trubbigt afrundade, hop-

tryckta.

Delphinus Phocmna: Tänderna 22—24; framom näsöppningen
två större knölar.

2;o Blott 2 tänder längst fram i munnen, antingen ofvan

eller nedan; för öfrigt tandlösa.

a) Två räta spetsiga, med i spiral fårad yta försedda betar, stå

rätt fram från mellankäksbenen och öfverkäken. Monodon.

Monodon Monoceros.

b) Två små spetsiga tänder sitta längst fram i underkäken.

Framom näsöppningen äro parställda två stora benrulsar,

framom hvilka nosen utgör en smal spetsig näbb,

Hyperoodon.
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Hyperoodon borealis.

Aninärkn.: Jag känner icke något bevis på att någon Sper-
maceti-Hval [Physcter') i sednare tider visat sig i Skandi-

naviens haf.

2:dra Familjen: Hvaldjur med barder. (Bardfwalar).
Hit höra de största nu lefvande djur.

Man har indelat dem i tvä slägten efter ryggfenans när-

varo eller saknad. Vi behålla här Linnes släetnamn och
kalla dem alla Ealcena.

1) Med Ryggfena; kroppen inunder pä längs rafflad; horn-

skifvorna (barderna) kortare, tunnare och bredare.

a) Korthändta eller med korta bröstfenor.

Balcena roslrata. Barderna hvitgula; bröstfenorna ofvan

hvita, vid roten svarta; bröstbenet ett kors, med
bakre grenen längst och smalast.—

Physalus. Barderna svarta
;
bröstfen. ofvan svartaktiga.—

prisca (fossil). Sid. 643.

b) Långhändta eller med länga bröstfenor:—
Boops. Bröstfenorna vågbräddade; bröstbenet ett kors,

med bakre grenen kortast och smalast.

2) Utan Ryggfena; kroppen inunder slät; barderna mer tjoc-

ka, länga och smala.

Hit hörer blott en art:

Balwna mysticetus Lin. (Sid. 641).

1:sta Familjen: Tandhvalar.

Delfinslägtet (Delphiims liiv.)

Tä?<der i båda käkarna i mer eller mindre långa rader,

qvarsitta tmder djurels hela lifstid och äro, hos

de flesta, syllika eller kägelformiga och spetsiga,

men blifva hos några vid högre ålder i spetsen

tvärt afnötta.

Kroppen spolformig, mer eller mindre långsträckt ; hu-

den glatt och helt naken, hos ungarna dock med

några borst på nosen; nosen hos somliga kägel-

formig och spetsig, hos andra trubbigt tillspetsad,

hos andra tjock och tvärt afrundad; ryggfenan,

som merendels finnes, ligger framom eller vid mid~

ten af ryggen.
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Spruthalen äro, på öfversta delen af hufvudet, förenade

i en tvärliggande springa.

Skelettet kännes lätt från andra DäggdJLirsskelet.

Hufvudet har alltid, äfyen hos dem naed tjock och trub-

big nos, näbbformigt utdragna käkar
j på hvardera sidan

framom ögonhvalfvet är en afsats med ett mer eller

mindre inskuret hak eller skåra. Bakom dessa, ungefär

midt emellan de tvärlinier, som dragas mellan dem
samt midt Öfver nack-knolen, ligga främre näsöppnin-

garna, som äro skilda ganom en benkam. Tänderna gå
oftast in mellan hvarandra, då käkarna tillslutas.

Jag skall i korthet beskrifva ett Delfin-cranium,

för att visa den begynnande zoologen, huru detta är

sammansatt, och under hvilka hos de öfriga Däggdju-
ren ovanliga former dess ben förete sig. Men då jag

ej kan gifva figurer, vill jag för bcskrifningen välja den

allmännaste Delfinarten vid alla våra kuster, af hvilken

hvarje Zoolog lätt kan förskaffa sig exemplar, nemligen

Tumlaren. (JemfÖr Cuv. oss. foss. V. p. 290 och följ.).

Hjernskålen är hög och mera bred än långj öf-

ver högsta delen försedd med en tvärgående kam
^

(crista occipit. transversa) som öfverst framför sig har

en stor knöl i form af en trubbig pyramid. Från denna

kam går på hvardera sidan framåt och nedåt äf\en en

kam (crista parietalis), som slutas i en nedstigande process,

hvilken möter en uppstigande från tinningbenet och bildar

en båge. Allt hvad som ligger bakom crista occip. transv.

utgöres af nackbenets uppstigande del. Framom den

nämda trubbiga pyramiden är en starkt sluttande yta

ned till näsborrarna ; bakre brädden af dessa utgöres

af lamina cribrosa af os ethmoideum, hvilket ben äfven

bildar öfra delen af septum narium
,

som djupare

ned ulgöres af vomer. Öfver eller bakom os ethmoid.

ligga näsbenen, som på nedra sidodelarna äro rundt

inskurna och upptill sammantagna mycket mer breda

än långa. På utsidorna af näsbenen och näsöppningar-



delfinlXctet. 589

na ligga öfverhäkshenen ,
som bakåt blifva mycket ut-

bredda och sträcka sig upp nästan ända till crista oc-

cip. transv. och på utsidan till crisfa pariet., gå fram-

åt, få en afsats i ulbrädden, hvarefter de framåt blifva

smalare och utgöra sidodelarna af nosen. Mellan dem

ligga som vanligt mellankäksbenen ; dessa utgöra nos-

spetsen och sträcka sig tillbaka till näsborrarna, hvilkas

frambrädd bildas af öfverkäksbenen och på hvilkas yttre

sidor mellankäksbenen uppsända en spets, som dock

icke här, såsom hos flera andra arter, räcker upp till

näsbenen. Framom näsöppningarna förete dessa ben

två stora aflånga knölar. Till största delen betäckt af

käkbenens bakre utbredda del visar sig pa?mbe/iet de\s

som en stor knöl mellan dem och näsbenen, dels lig-

ger det mellan deras bakbrädd och crista occipit. transv.

blott som ett smalt band, hvilket nedgår på utsidan

och bildar crista pariet., nedsänder en process, (pro-
cess, postorbitalis), går framåt, alltjemnt betäckt af käk-

benet, utgör en föga böjd hvalfbäge (öfver ögat) och

slutar sig framåt i en kort process (processus anteor-

bitalis). Framom och till en del under pannbenet,
samt betäckt af öfverkäksbenel ligger okbenet (os zy-

gomaticum) som från sin främre och inre brädd skic-

kar en tunn benstilet tillbaka till process, zygomat. af

tinningbenet^ der den fäster sig framom ledytan för

underkäken. Hvardera sidan af hjernskålen utgöres af

hjessbenet (os parietale) som ligger i tinninggropen ,

hvilken är omgifven af förutnämda benkammar. Fram-

till utgöres dessutom tinninggropen af pannbenet, bak-

till af pars squamosa af tinningbenet och längst ned

baktill af os sphcBnoideum posterius, och framtill af os

sphcen. anterius. På undre sidan af cranium finnes en bred

och djup kanal, som leder framåt i bakre näsöppnin-

garna. Denna kanal, utgöres, bakifrån räknadt, af nack-

benets basal-delj derefter i bottnen af plogbenet (vo-

mer) som äfven bildar septum narium och på sidorna
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af al(s pterygoidew, hvilkas främre del slår sig om och

bildar en utät öppen pyramid och utgör bakersta de-

len af bengomen. Gomen utgöres dessutom af gom-
benen och öfverkäksbenen. 31ellaa dessa sednare vi-

sar sig längst fram en del af mellankäksbenen och mellan

dessas bakre del och käkbenen framstår plogbenet (vo-

mer) i form af en aflång åt båda ändar spetsig ruta.

Underkäken utgöres af två i en spetsig vinkel genom
symphysis förenade ben. Längst baktill ligga ledknap-

parna (condyli) bakåt rigtade j
öfver dem finnes spår

till processus coronoideuSj och under dem ligger angu-
lus maxillaris. Tänderna sitta inkilade i sina alveoli.

Hvad öfriga skelettet beträffar^ så skiljer det sig

från de andra Däggdjurens genom brist på bakre ex-

tremiteter^ för hvilka endast två små lösa ben ligga mel-

lan musklerna vid ymse sidor om genitalia.
— Halsens

vertebrer 1, med åren hopväxta och tunna som pap-

per med undantag af de två främsta som äro hop-
smälta och ha en grof process, tränsvers. Afven på
6:te och 7:de vertebr. sitter en tunn process, trans-

vers. På ryggen och länden äro process, spinosi. hö-

ga och på länden äro transversi långa. Under stjer-

tens vertebrer finnes likasom hos fiskarna en undre

process, spinos. i form af ett V. De 7 första Costce

fästa sig vid corpora vertebrar. de följande blott vid pro-
cess, transversi. Sternum långt, består af tlera stycken.

Skulderbladet är utvidgadt solfjäderformigt, med dubbel

frnmbrädd^ hvaraf den yltre utgör spina scapulw och

från den utgår ett platt och bredt utskott: (acromion) ;

den inre är den egenlliga margo anterior^ från hvilken,

tätt öfver ledytan, ett annat platt utskott: (process. co~

racoideus) utgår. Jlumerus är kort och tjock, nedåt

hoptryck och bred slutas med trubbvinklig yta för upp-

tagandet af uhia och radius hvilka äro korta och hop-

tryckta. Isynnerhet är radius mycket bred nedåt
j

ul-

na smalare, dess bakre brädd konkav, slutas upptill
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med en process som utgör olecranon. — Ossa carpi

platta kantiga ligga, i två rader
^

ossa metacarpi breda
korta

j phalanges digitorum af olika antal.

A) Egentliga Delfiner eller Springare (sid. 585).

Dessa äro de talrikaste af hela denna familj och

utan tvifvel de svåraste att till arten noga bestämma
och genom konstanta kännetecken åtskilja. Detta kom-
mer deraf att flera arter stå hvarandra mycket nä-

ra, ehuru
;

då man lägger dem bredvid hvarandra,
man lätt upptäcker sådana olikheter som ej gerna kun-
na vara följd blott af olika ålder eller skilda kön.

Svårigheten att tillbörligen bestämma dem ökas också

deraf att man sällan har fullständiga exemplar af väl

uppstoppade djur och derjemte skeletter. Det gom of-

tast förvaras och som också lättast af en hvar kan till-

varatagas, är kranierna. Jag anser det derföre lämpli-

gast att i första rummet gifva hvarje arts skiljemärken
efter olikheterna hos dessa lättast förvarade och mesi;

konstanta kroppsdelar. Der jag kan, skall jag äfven

lemna beskrifning öfver de yttre kroppsformerna.
De hithörande Delfiner förekomma i hafven, mest

vid halföns norra och vestra kuster der de merendels
lefva flockvis, förfölja fiskstimmar tumla

litligt om och
leka i vågen, de röra sig med den utmärktaste lätthet

och snabbhet
j
stundom spinga de derunder högt upp

öfver hafsylan.

1) Gronifårad Dolfin (Delphinus Delphis Auctor.)

Artm. *). Ndseti smal läiigsträcht ; framom näsöppnin-

gen ett aflängt-hjerfformigt urgröpt plan; långs
nosen en trind ribba, bildad af mellankäksbenen

och föga bredare än Iwardera sidodelen; gomen
med en djup grop långs Iwardera sidan; tänder-

na 43—30 temligen funna och spetsiga.

*) Jag får erinra att alla Diagnoserne äro uppgjorda efter cranier.
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Synonymi: Delphinus Delphis Lin. Syst. Nat. 1. p. 108. n.

2. — Artedi Gen. pise. p. 67. — Miller Prodrom. Zool.

Dan. p. 7 n. 55. — Erxleb. Mammal. p. 621. — Desm.

Mammal. p. 514. — Sciilegel Abhandl. aus dem Gebiete

der Zool. v. vergl. anat. 1. }I. p. 20. tab. IV. fig. 2. (tän-

der).
—

Dolphin Pen. Brit. Zool. 111. p. 65. — J. E.

Gray Zool. of Erebus and Terror, Mam. p. 40. — Com-
mon Dolphin Bell Brit. Quadrup. 463. — Dauphin viil-

gaire Cuv. Begn. anim. 1. p. 287. Fr. Cuv. Hist. Nat. d.

Getac. p. 123. — Springer Strö.m Sond. I. p. 309. —
Act. Nidros. II. p. 259. — Leem Lapp. p. 305. Sv. Sprin-

gare; Norr. Springer.

Anmärkn.: Det är omöjligt att med visshet bestämma om ej

åtskilliga af dessa synonymer tillhöra någon af de föl-

jande arterna i denna grupp.

Beshifniug : *) Kroppen spolformigj mer afsmal-

nande mot stjerten än mot hnfvudet^ dess största tjock-

lek ligger litet framom ryggfenan j
framåt aftager tjock-

leken blott småningom ända till pannan^ som kullrigt

nedstiger till nosen, hvilken är nedtryckt afsmalnande

och spetsig. Ögat ligger något öfver och än mera bak-

om mungipan. Spruthålet halfmånformigt med spetsar-
na framåt vända, ligger öfver Ögonen. Ryggfenan som

ligger något bakom midten af ryggen, är spetsig ocii

har spetsen bakåt rigtad derigenom att frambrädden är

något konvex och bakbrädden konkav. Bröstfenorna

äro aflångt ovala, med frambrädden bågböjd, bakbräd-

den mer rät och mot spetsen något iitringad. Stjert-

fenan är halfmånformig och dess bakre brädd i mid-

ten försedd med ett bak. Huden slät, glänsande. Fär-

gen ofvan gråaktigt svart, inunder hvitj den svarta fär-

gen nedstiger längst ))å sidorna under ryggfenan och

gör der en trubbig vinkel. Längden 6 till 8
fotj

ef-

ter andra 8— 10
fotj ryggfenan 9— 10 tum hög (rakt

*) Denna art har jag beskrifvit efter exemplar i exoti-

ska Museer. Jag har intet cranium deraf för närvarande till

hands.
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upp baktill). Bröstfenorna något längre, och stjertfenan

kring 12 tum bred.

Skallen: Trakten framom näsbålen aflångt hjert-

formig, konkaV; mest långs midlenj nosribban (som
bildas af mellankäksbenen) litet bredare^ än hvardera

sidodelen af öfverkäksbenen. Gomen med två trinda

breda gropar innanför tandraderna, djupast bakåt vid

tandradens slut, försvinna framåt mot spetsen, der mel-

lankäksbenen gå kilformigt in,
till ett par tums längd.

Genom nämde gropar uppkonamer långs midten af go-
men baktill en upphöjd rygg. Längd frän afsatserna

(skårorna) till nosspetsen kring 9^- tum. Tänderna, från

43 till nära 50, äro syllika spetsiga, något böjda, nå-

got mindre tunna än hos löljande art.

Vistelseort och lefnadssält : Denna Dellinart före-

kommer så väl i iMedelhafvet som i Atlantiska oceanen

och Nordsjön j
men han synes hufvudsakligast visa sig

vid det södra och mellersta Europas kuster. 1 norra

delen af Nordsjön är han mera sällsynt, och vid Island

och Grönland förekommer han, så vidt man vet, al-

drig *). Vid Frankrikes och Englands kuster är han

deremot den allmännaste arten, äfvensom i Mcdelhafvetj
och det var utan tvifvel denna Delfin, om hvilken de

gamle diktade så många underliga fabler, och hvars

bild ses afpräglad på deras mynt.
Likasom dess flesta samslägtingar, vistas han mer-

endels i större eller mindre flockar och utmärker sig

för sin liflighet och sina snabba rörelser i vågen. Of-

ta ses han leka kring snabbt seglande fartyg, skjuta

fram i alla rigtningar, än vid ena, än vid andra sidan,

kasta sig uppåt, stupa kulbytta, glimma fram som en

meteor, försvinna och åter glimma fram. Under dessa

*) Jag har ännu icke sett något exemplar från någon
Skandinavisk kust; men jag har dock anledning tro att han

dä och då ufven här förekommer. Hit hurcr tab. 11. f. 13.

A. B. G. i Rasch's Afhandl.

Skandin:s Däggdjur, 3B
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öfverdadiga spräng sätter han stundom åstad högt upp
öfver liafsytan och kommer dervid ibland att falla ned

på däcket af ett fartyg 5
stundom skuttar han tvärs öf-

ver fiskarenas båtar. — Under min resa för 30 år se-

dan^ berättade fiskarena långs Helgelands kust i Norri-

ge, alt några år förut hade ''Springere''' funnits der i

stort antal och ofta skuttat Öfver deras båtar, i hvilka

en och annan nedfallit. Som orsak till dessa Delfiners

försvinnande från nämde kust, uppgäfvo de att på den

tiden fanns i vattnet en glor mängd, och tlock, på flock

af stora Bläckfiskar, h\ilka ditlockade fiskstimmar. Om
det var dessa Bläckfiskar eller de af dem tillockade

slukfiskar, hvaraf Delfinerna närde sig, kunde fiskarena

ej bestämdt uppgifva, men sedan Bläckfiskarna för-

svunnit syntes icke mer några Springare.

Om dessa s. s. Springare utgjorde den här ifrå-

gavarande Delfinarten är omöjligt att afgöra, helst alla

smärre spetsnosade Delfiner långs Skandinaviens kuster

kallas Springare, och alla föra nästan samma lefnadssätt.

Det är derföre icke heller möjligt att bestämma om det

är denna eller någon af följande Delfin-arter, (eller

måhända är det flera), som fiskarena i Sundet fånga,

och hvarom jag för många år sedan af dem erhöll

följande underrättelser: i ena ändan af en 50—60 fam-

nar lång lina af en fingers tjocklek, fästes en stor

jernkrok försedd med hullingai', på hvilken man sät-

ter några sillar till bete. I andra ändan af linan

fastbindes en tunna. Kroken med betet utkastas Öfver

båtkanten i sjön, då fiskarena ro ut för att fiska
j
den

öfriga linan med tunnan ligger i båten. Då Springaren

griper betet, drager han linan ut, och om det behöf-

ves kastar man äfven tunnan Öfver bord. Han utmat-

tas snart och dödas då med lätthet. I Kullen brukar

man en något skild method: en eller två famnar från

kroken går Jinan midl igenom en rund bricka af 9 tums

diameter, från hvars brädd fyra lika långa strängar upp-
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gå och äro fastade i linan nära vid kroken. Nämde
bricka flyter pä vattnet^ och ändan af linan är fästad

i båten. När Springaren slukat kroken, hindrar bric-

kan honom att hastigt utdraga linan. Han utmattar sig

snart och halas dä till båten samt dödas. — Ganska

osannolikt anser jag det vara att det är denna art^

som man vid Finmarkens kuster fångar i garn (Leem.

sid. .305). De Spring/walar, man vid Söndmör fångar på
det sätt, att man jagar dem på land, synes vara Grind-

kvalen [Se sid. 608).

Nytta: Späcket användes till
tran^ köttet kan ätas,

och skall ej vara osmakligt.

Fiiitandad Delfin [Détphinus Euphrosyne Gray^)

Artm. Gomen vtan fåror; tandraderna något båghöjda
med 42—46 mycket smala spetsiga, inåt krök-

ta tänder
, af hmlka 6 på kvar tum; långs no-

sen, hvars längd utgör 3 gånger dess bredd, en

halftrind rihba med vertikala sidor och smalare

än öfverkäkens sidodelar. Längd 1 6 t. 4 lin.
5

nosens 10: 4
3
tandradens 8.- 4. Underkäkens 1 4

t. nosbredd. 3: 3—4.

Synonymi: I). Eiiphrosyne Gray p. a. st. p. 40. tab. 22.

(skalle)? Detp/iinus Doris Gray Zool. of Erelms et Ter-
ror. Mara. p. 39. tab. 20? Delph. pseudodelphis Sciileg.

Al)band. \. p. 22? — Belph. duhius Cuv. Mus. Paris.;
onl. Gray p. a. st.? -^ Bet. Holböllä Esciir. Naturf. möt.

i KöpcMih 1847? mycket ungt e\.

Anmärlin. : I Hr Gray's anförda Verk förekomma litliografie-

rade figurer öfver en mängd Delfinskalku*. Bland dessa

stå pl. 20: Delph. Doris, pl. 21 Delph. Styx, ocb pl. 22
D. Enphrusyne bvaiundra så nära, att det torde vara

omöjligt att alltid bestämma till bvilk(>n af dem ett gif-
vet exemplar skall hänföras; alla hafva nosen smal och

spetsig med smal trind nosribha, samt ett stort antal

spetsiga tänder, livad min härvarande Dellinart bctriif-

far, sä synes den mig rättast böra räknas till någon af

do former, som enligt Gr.w förvaras i Parisei-Muscum
33«
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under namn af Delphinus dubius
,

hvilka samtliga Hr
GitAv anser för varieteter af sin Delphinus Euphrosyne.
Frän Delphinus Doris Gray skiljer vår art sig deri-

genom att nosen hos den förra är blott 2^ sä läng som
bred mellan skårorna (hos vär är den 3 gånger sä lång)
tänderna äro dessutom vida gröfre; D. Slyx har nosen
blott 2^ gång så lång 3om bredden mellan skårorna; Hr
Gray anser äfven den kunna vara en varietet af D. Eu-

phrosijne, som också har nosen blott 2^ gånger så lång
som bred. Hr Eschrichts D. Holböllii, är ett mycket
ungt exemplar fr. Grönland. Skallen är 14 t. 2 1. lång,
med underkäken 12 t. och tandraden 6: 6. Den är så-

ledes betydligt kortare än vår
,
och det oaktadt är bred-

den mellan skårorna 3 t. 3 lin och tänderna kring 50.

Nosribban är dessutom mycket bredare än sidodelarna och

har sluttande bräddar. Af dessa skäl anser jag troligast att

den är skild. — Beträffande D. Pseudodelphis, så har jag

ej tillgång till den af Schlegel citerade figuren ;
men det

Hr ScHL. anför synes temligen instämma med min art.

Beskrifning: Skallen: Längd 16 tum 4 lin.
^
från

ledknappen lill baket 6 t. 3
lin.^ frän haket '

till nos-

spetsen nära 10 t. 4 1. från tandradens slut till öf-

verkäkens spets 8: 5. . . . till underkäkens 8: I. Un-
derkäkens längd 14 t.

j höjd öfver process, coron. 2 t.

4 1.
,
minsta höjd 5 lin. Bredd Öfver kindbågarna 7

t., Öfver tinningarna nära 6 t, Öfver process, anteor-

bilales 6 t. 1 lin.
,
mellan haken 3 t. 3i lin. Således

förhåller sig bredden mellan haken till nosens längd

ungefär som 1 till 3. — Hufvudskålen baktill kullrig^

framtill starkt sluttande
j

framom näsöppningarna en

platt-urgröpt framåt spetsig yta, uppåt omgifven af

uppstående sidokanter (bredd 2 t. 6 1.) framåt af nos-
'

ribban, som bildas af inlermaxillarbenen och som ofvan

midten af nosen är halflrind med vertikala bräddar och

smalare än hvardera sidan af Öfverkäken. Gomen bak-

åt något kullrigj framåt platt j
tandraderna öfver mid-

ten något bågböjdaj tänderna 42—46, syl-lika spetsiga

något böjda, kring 2—24- 1- ^^Öga, af hvilka 6 på hvar

tum. Tinninggroparna bredt-ovala, fram-nedtill med
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en vinkel. Nackhålet upptill trubbvinkligt, nedtill bågigt;

ledknapparnas afstånd nedtill lika med deras haltVa

bredd. Gornen bakåt der den är smalast 6 linier.

Vistelseort: ännu
ej tillräckligt känd. I de till

Lunds Universitets-Museum, af framl. Professorn A.

J. RtTzius förärade Naturaliesamlingar, finnas 2 skallar af

denna art, och jag förmodar att de äro från Kattegat,

Delfin med räta tandrader (Delphinus
obscurus Gray?)

Artm. Gomen utan sidofåror; tandraderna räta med
30—32 temligen smala spetsiga, inät krökta tän-

der, af Iwilka 44- pä kvar tum ; längs nosen ,

koars längd utgör 2^ dess bredd, en trindad rib-

ba med sluttande sidor och bredare än öfverkä-
kens sidodelar. Längd 1 5 tum

5
nosens 8 t. 6

1.
5
tandradens 7:

j
underkäkens 12: 4

j
nosbred-

dens 3 t. 6 lin.

Synonymi: Delphinus obscurus Gray Zool. of Erebus et

Terrror. Mam. p. 37. tab. 16. (Skallen)? D. supercilio-
sus ScHLEG. Abhandl. I. p. 22. tab. 1, et 2. f. 3. tab. 4.

fig. 4? Hit synes äfven höra Tab. II. fig. 2. A. B. C. vid

Ra SCH 's afhandl. om Delph. leucopleurus.

Beskrifning: Skallen: Längd 15 t.
5

från ledknap-

pen till haket 6 t. 6 lin.
j

från baket till nosspetsen 8

t. 6
lin.j

från tandradens slut till öfverkäkens spets 7:

85 . . . till underkäkens 7: 2j underkäkens längd 12
t. 4. lin. . . . höjd Öfver process, coron. 2: 4

5
min-

sta höjd 6 lin
5
bredd Öfver kindbågarna 7 t. 4- lin...

Öfver tinningarna 5: 6
5

Öfver process, anteorbitales 6:

1
j
mellan näshaken 3: 6. Hufvudskålen baklill kulh'ig,

framtill starkt sluttande
5

framom näsöppningarna en

platt-urgröpt framåt spetsig yla, uppåt omgifven af si-

dokanter (bredd 3 tum) framåt af nosribban, som bil-

das af intermaxillarbenen och som är bred och trin-

dad med sluttande bräddar och bredare än hvardera
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under namn af Delphinus dubius
, hvilka samtliga Hr

Grav anser för varieteter af sin Delphinus Euphrosyne.
Från Delphinus Doris Gray skiljer vår art sig deri-

genom att nosen hos den förra är blott 2^ sä lång som
bred mellan skårorna (hos vår är den 3 gånger så lång)
tänderna äro dessutom vida gröfre; D. Sfyx har nosen

blott ^k- gång så lång som bredden mellan skårorna; Hr
,Gray anser äfven den kunna vara en varietet af D. Eu-

phrosyne, som också har nosen blott 2| gånger så lång
som bred. Hr Eschrichts D. HolbölUi, är ett mycket
ungt exemplar fr. Grönland. Skallen är 14^21. läng,

med underkäken 12 t. och tandraden 6: 6. Den är så-

ledes betydligt kortare än vår
,
och det oaktadt är bred-

den mellan skårorna 3 t. 3 lin och tänderna kring 50.

Nosribban är dessutom mycket bredare än sidodelarna och

har sluttande bräddar. Af dessa skäl anser jag troligast att

den är skild. — BeträtTande D. Pseudodelphis, så har jag

ej tillgäng till den af Schlegel citerade figuren ;
men det

Hr ScBL. anför synes temligen instämma med min art.

B eskrifning : Skallen: Längd 16 tum 4 lin.
j
från

ledkna})pen liil haket 6 t. 3 \m., från baket till nos-

spetsen nära 10 t. 4 1. från tandradens slut till öf-

verkäkens spets 8: 3. . . . till underkäkens 8: 4. Un-

derkäkens längd 1 4 t.
j höjd Öfver process, coron. 2 t.

4 \.
,
minsta höjd 5 lin. Bredd Öfver kindbågarna 7

t, öfver tinningarna nära 6
t.^ öfver process, anteor-

bitales 6 t. 1 lin., mellan haken 3 t. 34- lin. Således

förhåller sig bredden mellan haken till nosens längd

ungefär som 1 till 3. — Hufvudskålen baktill kuUrig,

framtill starkt sluttande
j

framom näsöppningarna en

platt-urgröpt framåt spetsig yta, uppåt omgifven af

uppstående sidokanter (bredd 2 t. 6 1.) framåt af nos-
'

ribban, som bildas af inlermaxillarbenen och som ofvan

midten af nosen är halflrind med vertikala bräddar och

smalare än hvardera sidan af Öfverkäken. Gomen bak-

åt något kullrig, framåt platt j
landraderna öfver mid-

ten något bägböjdaj tänderna 42—46, syl-hka spetsiga

något böjda, kring 2—2-j 1- höga, af hvilka 6 på hvar

tum. Tinninggroparna bredt-ovala, fram-nedtill med
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en vinkel. Nackhålet upptill trubbvinkligt, nedtill bågigt;

ledknapparnas afstånd nedtill lika med deras halfva

bredd. Goraen bakåt der den är smalast 6 linier.

Vistelseort: ännu ej tillräckligt käi)d. I de till

Lunds Universitets-Museum^ af framl. Professorn A.

J. Retzius förärade Naturaliesamlingar^ finnas 2 skallar af

denna art, och jag förmodar att de äro från Kattegat,

Delfin med räta tandrader (Defphinus
obscunis Gray?)

Artm. Gomen utan sidofåror ; tandraderna räta med
30—32 temligen smala spetsiga, inåt krökta tän-

der, af hvilka 44- på hvar tum ; längs nosen ,

kvars längd utgör 2-^ dess bredd, en trindad rib-

ba med sluttande sidor och bredare än öfverkä-

kens Sidodelar. Längd I o tum
j

nosens 8 t. 6
1.

j
tandradens 7:

j
underkäkens 12: 4

j
nosbred-

dens 3 t. 6 lin.

Synonymi: Delphinus obscurus Gray Zool. of Erebus et

Terrror. Mam. p. 37. tab. 16. (Skallen)? D. supcrcilio-
sus ScHLEG. Abhandl. I. p. 22. tab. i, et 2. f. 3. tab. 4.

fig. 4? Hit synes iifven höra Tab. II. fig. 2. A. B. C. vid

Rasch's afhandl. om Delph. leticopleurus.

Beskrifning: Skallen: Längd 15 t.
5

från ledknap-

pen till haket 6 t. G lin.
j

från hakel till nosspetsen 8

t. 6 lin.
j

från tandradens slut till öfverkäkens spets 7:

83 . . . till underkäkens 7: 2
5

underkäkens längd 12

t. 4. lin. . . . höjd Öfver process, coron. 2: 4
5

min-

sta höjd 6 linj bredd öfver kindbågarna 7 t.
4- lin...

Öfver tinningarna 5: 6
j

Öfver process, anteorbitales 6:

1
5
mellan näshaken 3: 6. Hufvudskålen baklill kullrig,

framtill starkt sluttande
j

framom näsÖp[)ningarna en

platt-urgröpt framåt spetsig yta, uppåt omgifven af si-

dokanter (bredd 3 tum) framåt af nosribban, som bil-

das af intermaxillarbenen och som är bred och trin-

dad med sluttande bräddar och bredare än hvardera
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spetsiga, med bakre brädden i spetshalfvan utringad,

såledej! något i form af skära. Hyggfenan större, nä-

stan lika hög som lång, spetsig, baktill starkt utringad.

Färgen ofvan bläaktigt svart, under hvit^ långs sidorna

från midten under ryggfenan och baktill uppåt sidorna

af stjerten löper snedt uppåt en atlång hvit Häck, upp-
till tecknad med gråbrunt.

Vistelseort m. m.: Denna delflnart förekommer i

Nordsjön och Kattegat vid Norriges och Sveriges ku-

ster. Huru långt han träflfas uppåt norden, eller om
han äfven går in i Sundet, är ännu ej med säkerhet

kändt. Sannolikt förekommer han äfven vid Helgelands
och Finmarkens kuster. Man har fångat honom vid

Bergen, i Christiania-fjorden och (om jag ej missniin-

ner mig) vid Marstrand^ vid Bergen synes han talrikt

förekomma. Han vistas i större skaror och har samma
lefnadssätt som de andra så kallade Springarena.

Giroftaiiflad Delfin (Delphinus Ibsenii Eschr.)

Artm. Den framom näshorrarna liggande afldngt hjert-

formiga ytan är upphöjd. Tänderna 26— 27,
grofoa, kägelformigt syllika, spetsiga, med aren

trubbslitna, i midten af tandraden utåt riglade, 3

pä kvar tum; längs nosen, hvars längd utgör i\
dess bredd, en plattkidlrig ribba.

Synonymi: Delphinus Ibsenii EscnRicnis Undersögelser
över Hvaldyrene 5:te Afh. p. 73, och cl. ss. föredrag vid

Natuforsk.-niötet i Köpenh. 1847. — Layenorhynchus
albirostris Gray Zool.' of Ereb. et Terr. p. 35. tab. i O

fig. 2 (djuret) tab. Il (skallen).

Ånmärkn.: Gray p. a. st. skiljer sin Lagen, albirostris från

Lay. teucopleurus derigenom, att den sednare, som är

mindre och med smalare nos, har trakten framom näs-
borrarna platt och konkav, den förra har den konvex
och svald. Detta instämmer ordagrant på vår här va-
rande art.

Beskrifning: Skallen: 18 tum 4
lin.j

underkäken
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15 tum 3—5 lin.
5

dess höjd under process, coron.

3: G
5

från crista occipit. 17 t. 4 lin.
j
nosen från nos-

skåran till spetsen 9 t. 2 lin.
3
dess bredd mellan skå-

rorna nära 6 tum. Trakten framom näsborrarna aflångt

hjertformig, ujiphöjd, liksom svald
j

hvardera halfvan

är nemligen platt-konvex, mer höjd och svald utåt Öf-

ver bräddarna. Nosribban plattkullrig; ligger i samma

plan med Öfverkäken^ den består som vanligt af mel-

lankäksbenen, af hvilka hvartdera med en smal ribba

går upp vid utsidan af nämda upphöjning och försvin-

ner i den. Långs midten af gomen framstår vomer, som
en smal spetsig ribba af 4 t. 3 1. längd. Tänderna

26—%1 kägelformiga, kring 5 lin. höga, vid basen 2

lin. breda
j

framtill och baktill något hoptryckta, hos

yngre exemplar spetsiga, hos äldre afnötta trubbiga 5

af dem stå 3 på hvar tums längd. Hvardera tandra-

den af undertaken i midten något utåt böjd^ dess

längd 8 t. 2 lin., den tandlösa delen 7 t. 3 hn. =
15 t. 5 lin.

Djurets hela längd är, kring 9 Svenska fot och

vertebrernas antal är, enligt Esciiiuciit (p, a. st.) 94 —
det största antal hos någon känd Delfinart och 12 mer
än hos D. leiicopleurus.

— Om denna, som jag för-

modar, är samma art som Gray's D. albirostris
,
så är

dess färg ofvan rent svart, under hvit, hvilken sist-

nämda intager Öfverkäkens kanter och framhalfvan af no-

sen
5
denna har, enligt Guay^s figur, en obetydlig sänk-

ning j ryggfenan är temligen hög och baktill starkt ut-

ringad.

Vistelseort: Denna Delfinart förekommer i Nord-

sjön och besöker Englands, Danmarks och Sveriges ku-

ster. Han går äfven in i Sundet ända till dess syd-

ligaste del. Det exemplar, som Piof. Eschuicht fått,

har blifvit fängadt på vestkusten af Jutlandj och för 3

år sedan vid vårtiden togs ett annat, som förlupit

sig på en sandbank vid kusten mellan Skanör och
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Hammar. Det dödades af en förbifarande bonde, och

befans vara en hona, som hade uti sig ett tre qvarter

långt foster. Köttet rökades och befans vara fint och

välsraakligt som Ren-kÖtt *).

B) 3Iarsim. (Sid. 586.)

öresviii (Delphinus Tursio Fabr.)

Artm. Den framom näsborrarna liggande smala, aflångt

hjertformiga ytan är platt-urgröpt ; tänderna 22—24- kägelformiga , spetsiga""., med åren trubbiga,

de tjockaste som en svanpenna; 2 pä hvar tums

längd.

Synonym i: Delphinus Tursio Fabr. Faun. Groenl. p. 49. n.

31. — Des.mär. Manimal. p. 51 4. — G. Cuv. Recherch.

V. p. 277. 296. tab. 21. fig. 3 och 4. — Fr. Cuv. Hist.

nat. cetac. p. 142. — Schlegel Afhandl. 1. p. 25. tab.

5. fig. 1 2. (djuret) tab. 4. fig. 9 (tänder). Bottle-

nosed Dolphin Bell Brit Quadr. p. 409. — Gray Zoo-

logy of Ereb. et Terror, p. 37. tab. 10. (djuret) Norr.

Öresrin; Grönl. Nisarnak.

Beskrifning. Skallen: Längd 23 tu in
j
underkäken 20

tum
,
hvaraf kring 1 04-

—
1 t tum med tänder 94- eller

9 utan dem **J. Framom näsborrarna en temligen smal,

aflångt-hjertformig, framåt spetsig, platt-konkav yta,

omgifven på sidorna af trinda benribbor, som framåt

förena sig och bilda långs nosen en trindad (platt-

konvex) benvalk. Gomen bakåt trindad, framåt med
en långsfåra i midlen, deri vomer framstår i en kort

ruta mellan käkbenen och gombenen, samt längre fram

i en smal ribba mellan käk- och mellankäksbenen. Tän-

*) För dessa uppgifter, äfven som för underkäken af dju-

ret, hvilkon nu förvaras på Museum, har jag att tacka Ilr Pro-
sten Jean Bruzelius i Tomarp.

**) Således utgör denna art ett undantag från de öfriga
i denna grupp, dt^iigenom, att han har tandraden längre än
den tandlösa delen af underkäken.
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derna 22—24, alla kägelformiga, spetsiga, tjocka, något

svalda, de tjockaste som en svanpenna. Med åren blifva

de i spetsen, och stundom ned mot roten tvärslitna. Ett

skelet i Köpenh. .Museum har 66 vertcbrer och 13 par
refben. — Djuret är kring 10— 12 fot långt, nosen tem-

ligen spetsig, med en sänkning framom den kullriga

pannan.
_ Ryggfenan, som ligger midt emellan nosspet-

sen och stjerlfenans bakbrädd, eller något närn\are
denna sednare, är kring 10 tum hög, starkt utringad
baktill och spetsig j

bröstfen. spetsiga. Färgen ofvan svart,

öfvergår småningom på de undre kroppsdelarna i hvit-

aktig, stundom är den helt svart.

Vistelseort: Denna Delfinart har sitt stamhåll i

Nordsjön, deri han besöker kusterna af England, Hol-

land, Danmark, Norrige och Sverige, och går, ehuru

sällan, ända upp till Grönland. Men in i Kattegat går
han icke så siillan, ty han är flera gånger fångad vid

Fyen, dit han icke kunnat komma, utan genom Katte-

gat. Han synes icke lefva i flock, som största delen

af detta slägte. Stundom skall han, i England, gå upp
i flodmynnen, och ett exemplar, som Montagy

beskrifvit,
blef taget i tloden Dart ^ Sv. mil från utloppet. (Bell p.

471). Då han säras skall han låta höra ett ramande
läte. iMan känner eljest föga hans lefnadssätt.

Späckhug-g-are (Delphmus Orca Lln.)

Artm. Framom näsborrarna en spetsigt hjerfformig kon-
kaverad yta; tänderna il—12 grofva , spetsiga,

inböjda, ofta i spetsen afnötta, framtill och än
mer baktill hoptryckta.

Synonymi: Delphinus Orca Fabric. F:na Groenl. p. 46. —
NiLss. Sk. F;na 1. 399. —•

Stourve.gn Gunner. Throndh.
Selsk. Skriv. IV. s. 99. — Watid/iundcfi Leem Lapp.
303. — Grainpus Desmar. Mani. p. öl 7. — G. Cuvini
Recherches V. p. 297. tab. 22 f. 3. 4. — Phoccena Orca
Fr. GiiViER Ilist. Nut. Getac. p. 177. — The Grampus
Bell Brit. Quadr. p. 477' med

fig.
— The Killer (Orca



604 DELFINSLÄGTET.

Gladiator) Guay Zool. of Erebus et Terror, p. 33. — Spek-

hugger Melchior Patted. p. 279. — Sv. Späckhuggare,
Svärdfisk ; Nor. Stourvagn, Staurhyning.

Beskrifning: Skallen: 3 fot 4 tum 4 lin.
j

bred-

den öfver kingbågarna 2 f. 1 t.
j
underkäken något öf-

ver 2-j fot. — Framom näsborrarna en atlångt hiert-

forrnig framåt tillspetsad, konkaverad yta. Mellankäks-

benen framom näsborrarna bredast, öfver midten af

nosen smalast, hvarefter de något utvidga sig framåt}
de synas blott med en smal brädd vid sömmen fram-

om näsöppningen. Hvartdera näsbenet, hvilka tillsam-

mans bilda en stor knöl Öfver näsöppningen, har en

tvärliggande aflång ingröpning. Nackytan platt j tempo-

ralytan stor och konkav. Nackhålet rundt. Ledknölar-

nes afstånd nedtill 1 af ledytornas bredd. Gomen som

vanligt, baktill plattrindad, framtill platt med en långs-

gående ränna, i hvilken baktill synes en smal del af

vomer och framtill en något bredare bakåt smalspetsig

del af mellankäksbenen. Tänderna 12 grofva kägelfor-

miga, fram- och baktill hoptryckta, spetsiga, spetsarna

inböjda, stundom trubbslitna^ deras höjd (från käkbräd-

den) är 2 tum, deras bredd vid basen 14- t- och de-

ras längd der 6—7 linier. En underkäkes längd, som

dock är för kort till det ofvan beskrifna hufvudet, är

2 fot 6 tum 2 lin.
j
dess tandrad är 1 f. 2 t.

j
dess

tandlösa del 1 f. 4: 2., summa 2 fot 6 tum 2 lin
5

dess höjd öfver process, coronoid. 8 i- t. Tandraderna

något bågböjda utåt. — Här finnes äfven i samlingar-

na en yngre skalle, som är 2 fot 1 1 tum lång, och

hvars bredd öfver hjernskålen är 1 f. 2 t.

Yttre Beskrifning : Denna art förekommer under

mycket olika storlek, så framt ej under samma benäm-

ning ilera arter omfattas. Ett exemplar, som år 1762

fångades vid Donnas, utanför Helgeland i Norrige,.och
hvaraf en figur och beskrifning skickades till Biskop

Gu.NNERus, höll i längd 24 fot,
i tjocklek 9 f. och hade
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en ryggfena, liknande en stör af 6 fots höjd *).
— Ett

annat exemplar, som 1793 blef dödadt i Themsen,
höll i längd 31 fot och i tjocklek 12 fot**). Ett tre-

dje exemplar, dödadt vid Nordfolk-kusten, höll i längd

21 f. 3 t. och hade en ryggfena af 4 fots höjd. Ett

fjerde exemplar dödadt vid kusten af Holland och be-

skrifvet af SchlegiiL p. a. st. var af ungefär 16 fots

längd och hade en ryggfena af 1 fot 1 1 tum. Ett

femte exemplar, hvaraf Hr öoctor PiNOEL i Köpenhamn
haft den godheten att meddela mig en trogen kontur-

teckning och en modell i naturlig storlek af ryggfenan,
har förleden höst träffats dö dt vid syd-Grönland och

der blifvit aftecknadt af Doctor Bloch, synes ha varit

något mindre till storleken, och dess ryggfena håller i

höjd I f. 11 tum. Svenskt mått.

Kroppsformen liknar Twnlarens ; dess större eller

nnindre tjocklek beror deraf, om han blifvit efter döden

mer eller mindre svald af utvecklade gasarter. Den

spolformiga kroppen aftager, som vanligt starkare mot

stjerten än mot hufvudet. Detta har, likasom hos Tum-

laren, nosen kort-kägelformig med en föga märkbar

sänkning framom pannan. Bakom sprut hålet en obe-

tydlig urgröpning, hvarifrån ryggen stiger hvälfd än-

da till ryggfenan, som ligger något bakom midten

mellan nosspelsen och stjertfenbrädden. Undra kontur-

linien är vida mindre böjd än den öfra. Munöppnin-

gen är, som hos Tumlaren, tcmligen liten och käkarna

då munnen tillslutes, nästan lika långa. Ögonen små,

ligga något litet öfvcr och något bakom mungiporna.

Bröstfenorna breda, bredt ovala, afrundade ***). Rygg-

*) Thiondhj. Handl. IV. p. 100.

**) Bfll p. 480.

***) ScHLEGEL upplyser p. a. st. sid. 3, att denna Delfin

kallas Schwertfisch för bröstfenornas form, som likna hvad

sjöfarande kalla Schwerter på ett skepp.
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fenan hög^ rakt uppstående, mer hög än lång, med
frambrädden tjock föga bågböjd ,

bakbrädden tunn föga

utringad, spetsen afrundad *). Stjertfenan bred och

stark, dess 2:ne flikar baktill skilda genom en spets-

vinklig inskärning. Färgen ofvan, samt hela stjerten

från trakten bakom anus, och stjertfenan ofvan rent

svarta, undra kroppsdelarna hvita med skarp färggräns.

Stjertfenan inunder hvit med svarta kanter. Öfver och

bakom ögat en aflång något uppåt böjd, bakåt spetsig

fläck. Från trakten bakom nafveln, uppgår på sidan

och böjer sig bakåt en lång hvit fläck. En liten hvit

fläck står, enligt Schlegel, bakom fästet af- bröstfenorna.

Vistelseort: Denna Delfinart förekommer i norra

oceanen och visar sig ej sällan utanför Skandinaviska

halföns kuster, från Nordkap till södra delen af Sun-

det. Någon gång går han in i Östersjön^ och i myn-
ningen af breda floder, t. ex. i Themsen, har han äf-

ven visat sig. Han kännes, äfven på afstånd, genom
sin höga smala ryggfena, som är högre än hos något
annat Hvalartadt djur. Han är den starkaste och med
de gröfsta tänder väpnade djurart i sitt slägte 5

och

hans glupskhet och rofgirighet står i förhållande till

hans styrka och vapen. Han 'förföljer och dödar alla

slags större sjödjur, isynnerhet sådana som äro feta

eller försedda med späck, hvilket han isynnerhet tycker

om. Större Hälleflundror, Tumlare och Skalar blifva

ofta hans rof. Mot skålarna föror han, enligt Gunnerus,

*) Jag får dock anmärka att ryggfenan, så väl på Dr

Bf.ocns som Schlegkls figur, hvilka boggc äro af honor, sy-
nes mig märkbart kortare än ryggfenan pä Stourvangen, som

jag flera gånger såg i liafvet utanför Helgelantis icuster. Den

syntes mig vara kring 2-—3 alnar liug och sta upp som en

stör öfver vattnet, då djuret hvälfde ryggen upp öfver liafs-

ytan. Månne ej hannen liar högre ryggfena än honan? Den

hanne som Bell beskrifvit hade en ryggfena af 2 alnars höjd.
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så häftiga krig, att hafsytan, der striden stått
^

ofta är

blodröd, och det är alltid Skålarna som måste färga

valplatsen. Då han visar sig i sjön, söka de derföre

sin räddning på skär eller stränder. Så berätta fiska-

rena vid Norriges kust om Slourcagnen, och samma be-

rättelse hafva fiskarena vid Sundet om samma Delfin-

art, som der kallas Svärdfisk, att han skrämmer alla

Skälhundar åt land. Af denna sin vana att tukta Skäl-

hunden, som på x\orrska kallas Kobbe, har han på

somliga ställen i Norrige fått namn af Kobbeherre (Pho-
carum tyranuus).

— Bland hans samslägtingar synes
Tumlaren oftast blifva af honom anfallen och uppäten.
Af fruktan söker äfven Tumlaren stranden och löper

stundom upp på torra landet. Ström Sondmör. I. 299.

Ja man påstår, och åtskilliga ,
som sjelfva säga sig ha

sett det, förtälja, att tlera Späckhuggare stundom om-

ringa och anfalla den kolossala Hvalen. iMed sina grof-

va och hvassa tänder slita de från dess sidor det ena

stycket späck efter det andra. Hvalen säges då söka

räddning genom att begifva sig upp mot stranden
5
men

äfven här förföljd, måste han snart åter ut på djupet,

der han genom oräkneliga våldsamma rörelser och

starka slag, hvarvid vågen med skum vräkes upp i

luften, söker befria sig från sina följeslagare. Ja man
har till och med velat varseblifva, att Hvalen, för att

undgå sina mördare, i ångesten skjuter upp sin kolos-

sala kropp öfver hafsytan. Denna strid i vågen mellan

hafvets tiger och elefant, skall vara ryslig att påse.

Delta glupska rofdjur förekommer stundom i flock af

omkring ett
tjogj

stundom ses 4—5 sammans. (Jemf.

MELcnioR p. 28O3. Ofta ses dock Späckhuggaren en-

sam
j

och aldrig förekommer han i så stora skaror

som följande art. Späckhuggaren ynglar om iiösten i

Augusti eller September, och honan föder blott en unge,
stor som en fuUväxt Tuinlare. (MEr.cmoK p. a. st. sid.

2181J.
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Grriiid-Delflti [Delphinus globiceps Cuv.)

Artm. Hela framsidan, från spruthälen till långt fram

på nosen, platt-konkaverad ; mellankäksbenen nä-

stan jembreda. Tänderna 9— 11 kägelform/ga,

spetsiga, i spetsen inböjda. Underkäkens tandrad

ej fullt -j af käklängden.

Synonymi: Delphinus globiceps Cuv. Ann. du Mus. XIX. p.

U."tab. 1. fig. 2. 3. — Regne anim. 1. p. 290. — Des-

MAR. Mam. p. 519. — D. melas Jenyns Brit. Vertebr. p.

42. — Delphin. Deducfor Scoresby Aret. reg. i. p. 496.

t. 23 f. 1. (efter Th. Bfll).
— Phoccena globiceps Fr.

Cuv. Hist. Nat. Get. p. 190. — Phoccena mclas^?±LW\i.

Quadrup. p. 483 med fig.
— Grinden Melchior Patte-

dyr p. 281. — Globicephalus Siineral Gray Zool. of

Ereb. et Terror, Mam. p. 32. — Vid Färo, Grindaque-
alur (Grinde-Hval) ;

vid Shetland Caaing-Hcal.

Anmärkn.: Delphinus grisens Guv. Rech. V. t. 22. f. 1—2;
Fr. Cuv. Get. p. 182. pl. 12. f. 2. tyckes stå nära den-

na art.

Beskrifning : Skelettet: 3Iusei exemplar är nära

14 fot långt 5
men artens medellängd skall vara kring

20 fot. — Ryggens vertebrer \ \
^

derefter följa 24

med, och 17 utan process, transversi. Således hela

verleber-antalet 59. Refljenen 11 par. Scapiila: längd

9 t. 2 lin. bredd 13 t. 4 lin.

Skallen : Längd kring 2 fot
5
bredden mellan nos-

skårorna 9 t.
3-,

nosens längd derifrån 12 t. 4 lin.

Nosens bredd utgör således -|
af dess längd.

— En

annan något större skalle är 2 f. 1
4-

t. lång j
1 1 t.

4 lin. bredj underkäken 1 f. 8 t. från sidoskåran till

nacken I 1 t.
— till nosspelsen I f. 1 t.

— Hela

framsidan af hufvudct från näsborrarna lill långt fram

på nosen platt-konkav. Nosens sidoskåror djupt bakåt

inskurna. Mellankäksbenen nästan jembreda , frampå
nosen något bredare, gå upp på utsidan af näsöppnin-

gen med en smal ribba till näsbenen. Dessa jemte
en uppstående del af pannbenen utgöra en stor knöl.
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dessa sednare ha på ymse sidor en djup rund urhålk-

ning.
— Öfverkäksbenen synas framom näsöppningen

4 t. långa, 1 t. breda. Aromer synes icke på gomen^
men intermaxillarhenen synas längst fram som en bred,
bakåt spetsig ruta.

Yttre beskrifning: Kroppsformen långsträckt, små-

ningom afsmalnande mot stjertfenan, långt mindre mot

hufvudet, som slutas helt tvärt med hög och klotfor-

migt framstående panna. Ögonen mycket små sitta

Öfver mungiporna. Ryggfenan, som sitter ungefär midt

på ryggen, är mycket mer lång än hög, frambrädden

småningom up[)stigande, bakbrädden utringad, Bröslfe-

norna smala och mycket långa, något böjda bakåt och

afsmalnande mot spetsen. Stjertfenan delad i två spet-

siga flikar genom en djup inskärning. Färgen svart
j

under sti'upen en hvit hjertformig fläck sträcker sig

tillbaka som ett smalt streck på undre kroppsdelarna.
Vistelseort och lefnadssätt : Grind-Delfinen, eller som

han ofta kallas Grinde-Hvalen, har sitt stamhåll i Nord-

sjön och norra delen af Atlantiska oceanen, der han

förekommer i stora troppar och träffas tidlals vid ku-

sterna af Öar och länder. Vid Island, OrkenÖarna

och Shetland infinner han sig ej sällan, men i största

mängd och årligen i stort antal vid Färöarna
,
der han

utgör föremål för en egen slags jagt, och lemnar in-

byggarna en betydlig vinst. — Äfven visar han sig

vid Norriges kuster, och må hända icke så sällan, ehu-

ru man först nyligen derom erhållit full visshet, genom
den underrättelse som Stifts-Amtmannen Hr Christie med-
delat i Bergens Stiftstidende N:o 27 (för den 4 April
innevarande år *). Enligt denna underrättelse infann

sig kring den 8:de Augusti 1846, i Tjangsfjorden af

*) Till dnnna interessanta berättelse, som äfven särskilt

är tryckt under titel af; Märkeligt Phenomén ved den Norske

kyst, hänvisas Läsaren.

Skandin:M Däggdjur. 39
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Rödö socken i Helgeland, en oräknelig skara, kanske

kring tusende, af dessa Hvaldjur. De jagade för sig in

i fjorden en mängd sill och andra fiskarter, och de

rusade från hafvet in i stor fart; men stannade små-

ningom en half mil inne i fjorden. Sedan de der nå-

gon tid uppehållit sig, gingo de åter till sjös och för-

svunno. — Herr Stiftsamtman Ciiristie upplyser, i an-

ledning häraf, att Bergens Museum äger ett skelett af

en ung Grindhval af 3 aln. 6 tums längd, som den 27
Juli 1844 blifvit fångad med wad i Tellewaagen 5

mil från Bergen, samt att gamla fiskare i Mangers pa-

storat, 3 mil från Bergen, berättat att de utanför Haeg-
holmen sett Hvaldjur af denna art ligga stilla på haf-

vet, utan att skrämm^as af de i närheten varande bå-

tarna. — In i Kattegat har man icke märkt att han

förekommit. Deremot har han en och annan gång träf-

fats ända ned vid Frankrikes kust.

Grindhvalen är ett i hög grad sällskapligt djur,

som icke blott lefver sammans i stora flockar, ulan äf-

ven har sådan lillgifvenhet för sina likar, alt om en

af dera råkar i någon fara, Öfvergifves han icke af de

andra, utan de söka hjelpa honom, om också med uppoff-

ring af sitt eget lif. Äfven synes hvarje flock hafva en

anförare, efter hvilken de rätta sig och hvars alla rö-

relser de följa. Af denna instinkt begagna sig kustbo-

arna på de öar, der han oftast visar sig, för att fånga

denna nyttiga hval. Det är isynnerhet vid Färöarna
,

som denna jagt drifves med största skicklighet, hvar-

före jag anser en kort beskrifning derom här vara på
sin plats.

En Grind *) af denna hvalart kan bestå af några

hundrade, ända till tusende stycken. Vanligen beräknar

man att der i Grinden finnes 10 gånger så många

*) Med Grind förstår Färöbon icke ett ensamt djur af

denna art, utan en flock eller tropp deraf.
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livaldjur^ som der synas ryggfenor (ifver liafsytan. I

Juli niiånad sker oftast fångsten^ och merendels i dim-

migt väder, som på Färo kallas Grindetaage, ty grin-

den går då lättast under land.

Då en Grind upptäckes, hvilket merendels sker af

fiskbåtarna, när de äro ute på hafvet, upphissas genast

på den båt, från hvilken grinden först sågs, en sjömans-

tröja på toppen af masten. Vid denna signal förena

sig alla i granskapet varande båtar i största hast vid

Grinden och sluta en halfkrets omkring den, för att

hindra den att gå bort, tills ett större antal båtar sam-

lat sig och drifningen kan företagas med tillbörlig säker-

het. Stundom upptäckes Grinden från fjällen, hvarifrån

man på långt afstånd kan se hvaldjuren pusta eller

spruta.
— Kan icke Grinden, eller signalen från båten

ses från land, så ror en af båtarna, af alla krafter mot

närmaste bygd, för att meddela underrättelse derom.

Ilbud sändes då från bygd till bygd, och det gränsar

nästan till det otroliga med hvilken snabbhet Parnin-

garna vid dylika tillfällen tillryggalägga vägen öfver

sina stela
fjäll,

och långt förr än ilbudet hinner till

den andra bygden, har dess aflägsna rop: "Grindabo!

Grindabo !" redan blifvit hördt och satt hela bygden i

rörelse. Afven göres signal från fjällen antingen med

utspända lakan eller rök af antändt hö o. d. för att under-

rätta andra öars invånare att der är Grindebud
j

af sig-

nalerna ses tillika i hvilken rigtning grinden är, och

som en löpeld går ropet "Grindabo" öfver öar och byg-

der, och genljuder öfver allt på fjäll och i dal. Kom-
mer Grindebud under gudstjensten, slutas den genast.

Så snart detta glädjens budskap förnimmes i en

bygd, skynda alla män, som kunna röra en ara, till

båtarna, och taga med sig sina grindeknifvar och hval-

spjut. Knifvarna äro långa bredbladiga och mycket

skarpa 5
de bäras i läderskida och med en lädergördel.

Hvalspjutet eller lansen består af en tväeggad klinga,
39»
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kring 3 tum bred och 12— 14 tum lång, fästad i ett

8— 10 fol långt skaft, som med en lina är fastgjordt

vid båten. Denna är spetsig i båda ändar och ros af

8—10 man. hiom få minuters förlopp flyga bålarna

åstad för att deltaga i fångsten.

Grinden låter sig bäst drifva mot vinden och med

strömmen. Färingarna välja alltid en jemnt uppgå-
ende flat strandbrädd till det ställe, dit de söka jaga

Grinden. Vanligen är Vaagöbugten det ställe, der ''Dra-

bet?' sker. Utanför grinden lägra de sig derföre med
sina bålar i en halfcirkel och söka åtminstone uppe-
hålla (gömma) den på samma ställe, tills flodtiden be-

gynner och de finna ändaniålsenligt att drifva den mot

land. Då detta inträffat börjas drifningen, som består

deri att båtarna rycka fram med skri, stoj och sten-

kastningar^ drifvande hyaldjuren framför sig i den rigt-

ning man vill hafva dem. Af fruktan för båtarna, som

i en halfcirkel omgifva dem, löpa hvalarna framåt, allt

jemnt förföljda, mot stranden. Stundom vända smärre

flockar tillbaka och söka bryta sig genom båtlinien men

de motas merendels med stenkast, larm och skrik, så

att de vända om och följa troppen. Då denna kommit

S—600 alnar från stranden, börjas med att kasta hval-

spjuten, medelst hvilka hvalarna såras och blod färgar

vattnet. Mer och mer hopträngda anfallna och sårade,

rusa de då hoptals åstad mot stranden, drifvande för

sig en vattenmassa så hög att då de hunnit så långt

de kunna och vattnet drager sig tillbaka, ligga de nä-

stan på torra landet. jManskapet rusar då fram med
sina knifvar och medelst ett snitt i nacken slutar hva-

lens lif. Äfven hafva de grofva jernkrokar, hvilka de

hugga i sprulhålet och medelst tåg hala hvalen upp

på land. — Efter slutadt dräpande delas fångsten lika

mellan hvarje båt, då upptäcktsbåten dessutom som

premie får den största hvalen, utan lott och byte.

Denna Hvalfångst är for Färöboarna af den största
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vinst. Köttet användes i hushållet och af spackel ko-

kas tran^ hvaraf man
,

Öfver hufvud taget räknar en

tunna af hvar grindhval. Hvarje tunna räknas till

minst 25 R:bd eller 50 R:dr R:gs. I de 10 år från

1835 till och med 1844 dödades vid Färöarna 16,830

Grindhvalar, eller Öfver hufvud 1683 om året, hvilket

gifver84,150 R:dr Rgs årlig inkomst. Men denna inkomst

är dock icke alltid att säkert påräkna^ under 22 år

från 1754 till 76 var der Grind blott två gånger och

der fångades blott 1 9 stycken. Deremot fångades 1 776

på en gång 800, och 1780 på en gång omkring 1000

stycken. Stundom inträfifar fångsten flera, ända till sex

gånger om året *).

Födoämnen lära utgöras af Bläckfiskar och smärre

fiskarter. Man skall sällan finna lemningar af föda i

Grindehvalens magej emellertid tillkännagifva dess skar-

pa och starka tänder ett rofdjur, ehuru ej så grymt
eller starkt som Späckhuggaren. Också är han långt
mindre vildsint och mer spak än denne.

Fortplantning: Denna art skall ej ha någon be-

stämd lid för sin fortplantning, ty under hvarje årstid

skall man träffa honom med foster, hos en del större

hos andra mindre.

Anmärkn.: Enligt Melchior innefatta Färöboarna under nam-
net Grindeh val äfvcn en annan Delfinart, som de kalla

Boukvuiti-Qwealur eller Bouhvidehwal
, som har mer

hvitt under buken, hvita fläckar på halsen och vid leden

(fästet) af bröstfenan. Den är större och tjockare, har

*) Rörande detta ämne kan läsas: Om Fångsten af Grin-
dehvalen; af Irminger i ISyt Archiv för SöDdsenet af Rung
Anden Räkke n. 1 sid. 33, hvaraf det mesta här anförda är

hemtadt; Den Danske Stals og Norges Pattef'yr af Melchior
sid. 285. Lyngby Tidsltr. for Nalurvid. 4 R. sid. 205 m. fl.

Se Melch. p. a. st. Dessutom har jag erhållit miindtliga under-
rättelser af Hr Marinmålaren Kloss, som öfvervarit en Grind-

hvalsjagt och deröfver målat vackra taflor, hvilka förvaras på
Christiansborgs slott i Köpenhamn,
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längre lyggfena och större tänder än den vanliga. I

denna beskrifning synes mig vara temligen lätt att igen-
känna Späckhuggaren, hvaraf Hr M. också fick sig till-

sänd en tand under anförda benämning.

Wtvit Delfin (Delphinus Leucas Pall.)

Artm. Trakten framom näsborrarna hjertformig spetsig,

kullrig med sidofåra; nosen nedböjd med utringa-
de inböjda sidor. Tänderna

^-j^ glesa trubbiga.

Synonymi: Delphinus leucas Pall. Reis. III. p. 92. t. 74-—
Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 273. Icon. tab. 32. — Des.mar.

Mam. p. 519. — Schlegel. Abhandl. 1 p. 34. — Delphin.
albicans Fabr. Faun. Groenl. p. 50. — Nilss. Skand. F:na

I. p. 403. — Phoccena leucas Fr. Cuv. Get. p. 199. —
Beluga leucas Bell Brit. Quadrup. p. 488. — Sjöfar.

Hvitfisk.

Beskrifning: Skallen: Längd 1 fot 9 t. 4 lin. Från

nosskåran till nosspetsen, och till nacken lika, ungefär
10 1. 4 lin.

5
bredden 7 t. 4 lin.

5
underkäk. 1 f. 4 t.— Framsidan af hufvudet plattkullrig; med nosen kull-

rig; böjd och smal, dess sidor inböjda j
mellankäksbe-

nen utgörande jemt samma plattkullriga yta som Öfriga

käkbenet. Nackhålet nästan rundtj ledknapparna nedan

skilda ungefär ^ af deras bredd. Gomen plattad med
en fåra framåt. Tänderna cylinderformiga; trubbiga, små,

glesa, de öfra 10 glesast minst, alla framåt rigtade^
de undra 7, af hvilka de främre äro riglade framåt,
de bakre bakåt osh de mellerste uppåt. Underkäkens

tandrad ^ af käkens längd.
-

Yltre beskrifning: hela längden är 12 till 14 fotj

kroppen spolforraig, midt på temligen tjock och med

kullrig rygg, afsmalnar starkast bakåt till stjertfenan^
framåt afsmalnar den äfven men slutas tvärtrubbigt

med knllrigt framstående joanna, vertikalt öfver Öfver-

läppen. Munöppningen medelmåttig. Ögat litet ligger

bakom mungipan. Spruthålet halfmånformigt, midt öfver

ögat. Bröstfenorna, små, nästan ovala
j stjertfenan bred,
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som vanligt tvåflikig. Ingen rvggfena finnes. Färgen

helt hvit, stundom stötande i gult eller rosenrödt.

Vistelseort: Nordligaste delen af norra oceanen

utgör denna delfinarts stamhåll der han troppvis före-

kommer och besöker granskapet af Grönland^ Spetsber-

gen^ Island och enligt Pallas^ alla kuster af Arkti-

ska oceanen och kring yttersta Östra Siberien^ isynner-

het vid utloppen af fiskrika floder
5 ja han skall äfven

följa fiskstimmarna ur hafvet upp i insjöarna. Vid Grön-

land träffas han om vintren och våren öfver allt i de

större bugterna^ men isynnerhet i Discobugten och de

Öfriga nordliga, sällan i de sydligare. Vid Skandinaviens

kuster synes han vara sällsynt j ty jag finner ej mer

än en Författare, som omnämner honom der, nemligen

Ström som (Söndm. sid. 298) yttrar att "af Tue-hvale

ses stundom några helt hvila likaledes försedda med

puckel på hufvudet, och sannolikt hörande till den art

som Egede koW-Av
''''

Hvidfisky Hos Leem omtalas han ickej

men nog måste han förekomma om vintren i Ishafvet

äfven vid Finmarkens kuster, då han är så allmän och

talrik i samma haf öster om Hvita hafvet. Han sim-

mar med utmärkt snabbhet vanligen i flock och kän-

nes lätt äfven på afstånd genom sin hvita glänsande

färg och derigenom att han kastar en vattenstråle högt

upp genom spruthålet. Han lefver af mindre och me-

delmåttigt stora fiskar, flundror, torsk och isynnerhet

koljor. Honan skall yngla om våren, enligt Fabricius
I,

enligt Pallas 2 ungar, som i början äro blåaktiga eller

gråbruna, hvilken färg öfvergår först på nedre kropps-

delarna i hvit, hvarefter småningom hela kroppen blir

hvit. Han fångas derigenom att han instänges i flod-

mynningen genom starka nät, gjorda af remmar utaf hans

eget skinn, och dödas med spjut, Köttet ätes, späc-

ket användes till trän,
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C) Tumlare. (Sid. 586.).

'Vanlig' Tuitilape (Delphinus Phoccena Lin.)

Artm. Tvä större benknölar tätt framom näsborrarna;

tänderna 20—24 små trubbiga utåt och inåt

hoptryckta; underkäken nedböjd.

Synonymi: Delphinus Phocwna Lin. Faun. Svec. p. 17. n.

51. Syst. Nat. 1. p. 108. — Fabric. Faun. Groenl. p. 46.— GuNNER. Trodhj. Handl. II. 258. tab. 4. — Ascan. Icon.

tab. 41. — Ss-. Zool. II. 8 tab. 43. — Desmar. Mam. p.

516. — Phoccena communis Fr. Cuv. Hist. nat. Cetac.

p. 171. — G. Cuv. Regn. anim. 1. p. 289. — Common

Porpoise Bell Brit quadr p. 473. Sv. Tumlare, äfven

Marsvin: Norr. Nise, Ise; Fin. Merisika.

Beskrifning: Skelet: (Jemf. sid. 588—590). Läng-
den kring 4—5

fot^ kanske något mer. Skallen 10—
\\ tum

5 hjernskålen på sidorna kullrig^ dess bredd

5—5: 3j nosafsatsen icke djup skåra, bredd. 3; 2j
nosens längd 4: 5

5
således bredden mer än

|-
eller

närare -f
sif längden^ underkäken 7: 3 lill 7: 4^ hvar-

af 3 t. 2 lin. med och 4 t. % lin. utan tänder
5 gomen

utan sidofåror, bakom midten platt-kullrig, framåt på

långs något urgröpt 5
vomer synes som en bakåt och

framåt spetsig ruta med bakre spetsen mellan käkbe-

nen och främre mellan mellankäksbenen^ hvilka utgöra

framändan af gomen och gå in deri ett par tum. Tän-

derna hafva roten trind, äfven som den något smalare

halsen
5
kronan från sidan sedd, rund, utåt och inåt

hoptryckt eller liksom hopknipen j
de mellersta störst,

de undre större än de Öfre. Med åren afnötes kro-

nan, så ett blott halsen är qvar med sin rot, som då,

liksom hos flera Phocacé-arter utvidgas. NB. Härpå har

Prof. EscuRicm först fästat uppmärksamheten.
Yttre beskrifning [efter nyss dödadt exemplar).

Kroppen spolformig, mest afsmalnande bakåt. Hufvu-

det ofvan kullrigt äfvensom på sidorna
5

öfra noskontu-

ren nedgående utan tydlig insänkning. Ryggen bred
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och trind, ända till stjerten som är starkt hoptryckt
och har ofvan och under en hoptryckt kant, hvilken

fortsattes mellan stjertfenflikarna. Ofver midten af ryg-

gen ligger Ryggfenan som är mer lång än hög, med
främre brädden uppstigande, den bakre mer tvär och

något inskuren. Stjertfenflikarne halftelliptiska och bak-

till i kanten genom en inskärning skilda. Alla fenor

tjocka, kännas läderaktiga, dock böjliga, utom bröstfe-

norna som äro till största delen styfva. Dock kunna

de vid roten lätt artikulera. — Ögat litet ovalt, sitter

två tum bakom munviken. Rakt vertikalt Öfver ögat
sitter spruthålet, som består af en tvärliggande springa
med spetsarna något framåtböjda. Då käkarna tillslutas

är den undra något längre. Bröstfenorna, som sitta

under den del hvilken motsvarar halsen, äro små nästan

ovala och utan inskärning i bakbrädden. Midt under

ryggfenan är en långsgående springa, som är öppningen
för genitalia, och kring 8—9 tum bakom den är en

liten rund Öppning för anus. — Alla fenor och de Öf-

ra kroppsdelarna äro svarla, de undre hvitaj på si-

dorna är färgen grå finspräcklig, och något svart mar-

morerad. Huden slät och glänsande.

Vistelseort: Denna är utan all jemförelse den all-

männaste Delfin-art vid kusterna af Skandinaviska half-

Ön. Han förekommer så väl i Östersjön, i Sundet och

Kattegat, som långt upp i Ishafvet vid Finmarkens kust.

Han träfifas så väl i fjärdarna och i sunden, som långt

ute i öppna sjön. :Mest har jag sett honom i Kattegat och

vid vestkusten af Norrige. Oftast gå tlera efter hvar-

andra nära hafsylan, då den är jemn-, de uppsticka

hjessan, och sedan de i hast pustat ut vattnet och

andats, nedsänka de åter hufvudet och visa den kull-

riga ryggen Öfver hafsbrynet, hvarefter äfven denna

försvinner, tills de på ett annat ställe åter visa sig. På

afstånd synas de nästan som ett hjul hvälfva sig [f^m-

laj i vattnet, hvaraf namnet Tumlare härleder sig.
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Stundom ser man dem leka kring seglande båtar
^
och

det saknar ej sitt behag att betrakta deras snabba och

lifliga rörelser i vågen.

Fortplantning: Honan ynglar under vintren eller

tidigt på våren och föder en unge.

Fångst: Ofta fångas Tumlare
tillfälligtvis, derige-

nom att de inveckla sig i fiskarenas garn och qväfvas
snart. På några ställen fångas de i nät som tillredas

och utsättas endast för dem. Denna ^''Marsvinsfång st''''

drifves vid Torekow och i Laholmsbugten, isynnerhet

på sistnämnde ställe, der vattnet är långgrundt. Gar-

nen äro mycket långa och kring 4—5 alnar djupa j
de-

ras maskor äro kring 6 tum från knut till knutj de

beläggas tätt med småstenar i ena sidan och långa flö-

ten i den andra
j
men de få ej tjäras. De ställas ut

i sjön långt från stranden, och stå der en hel månad,
från den 1:ste April till den 1:ste Maj. Hvarje dag,
eller åtminstone efter hvarje blåst, vittjas de. Tumla-

ren får merendels stjerten fast och kan då ej komma
lös. — Af späcket liokas trän, hvaraf enligt uppgift ej

mer än 3—4 kannor fås i hvar Tumlare. — I Fin-

marken äles både späck och kött med begärlighet

(Lee.m).

I Lilla Belt vid Fyen är en vida betydligare årlig

Marsvinsfångst, hvilken, från Mårtensdag till Kyndels-

messa, då dessa djur äro fetast, drifves af ett bolag i

Middelfart. Vid nämnde årstid flytta Marsvin flockvis

ur Östersjön till Nordsjön, de drifvas då med båtar

upp i en smal bugt, i hvilken de instängas, tagas med
not och dödas. På detta sätt fångas der årligen Öfver

tusende, stundom öfver 2—3000. i hvart Marsvin

fås vid den tiden 2—3 L:pd späck och hvart L:pd ger
3 kannor trän. (C. Irminger Nyt Archiv for Sövesenet,

5t;den Räkke n, I, sid. 27),
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Narhyal-slägtet (Mouodon Im.)

Tänder finnas inga långs käkarna, men längst fram ut-

gå från öfverkäken i kroppens rigtning en eller

två långa räta spetsiga med i spiral fårad yta

försedda betar.

KroppEiN långsträckt spolformig, framtill tvärt afrundad,
saknar ryggfena.

Spruthålet enkelt., tvärliggande ,
som hos de föregående.

Vanliga JVorlival CMonodon Monoceros Lin.)

Artm. Skallen : Nosen bred nedtryckt, kring \^ så lång
som bred; ur venstra käkbenet framstår en läng

spetsig, rak, ät venster vriden bete. Sällan ut-

vecklas äfven den högra; hos honan sällan och

hos ungen aldrig någondera.

Synonymi: Lin. Faun. Sv. p. 16. Syst. Nat. 1. p. 105. —
Fabric. Groenl. p. 29. — Anderss. Isl. p. 191 och 197
med fig.

— PoxTOPP. Norg. II. p. 259. — Mull. Prodr,

p. 6. — Scoresby Aret. Reg. 1. p. 486 tab. 15 (efter

Bell).
— Fr Guv. Hist. Nat. Get. p. 230 t. XVII. f. 2

—3. — The Narwhal Bell Brit. Quadr. p. 500. — Guv.

Oss. foss. V. pl. XXII. fig. 7 (Gran. *).
— Scoresby

Tagebuch pag. 154—167, tab. VI. fig. 1—2 (djuret)
—

Schlegel Abhandl. I. p. 35. — Ceratodon Mo7iodon Pall.

Zoogr. I. p. 294. Sv. och Norr. Narhval.

Beskrifning: Skallen kring 2 fot lång och 16 tunn

bred liknar till formen Tumlarens eller kanske ännu mer
Hvilfiskens. De flesta hafva blott en bete^ nemligen
den venstra^ sällan äro begge utvecklade. Då detta

är händelsen^ utgår från hvardera käkbenet och mel-

lankäksbenet rakt framåt, efter hufvudefcs axis, en rät,

småningom afsmalnande, Irind, spetsig, fårad och vri-

*) Denna figur har ofta blifvit copierad, äfven i Fr. Gu-

viERS Hist. nat. cet. pl. 17 fig 3, men der bakvändt, så att

den blir riktig endast om man betraktar den genom papperet.
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den tandj af hvilka den venstra dock alltid är längst,

stundom 5—6 (någon gång ända till 9—10) fot lång

utom käken och dess omkrets vid roten är kring 7

tum. Den högra är mer eller mindre kortare. Begge

äro från roten och långt fram strutformigt ihåliga, och

deras fåror, sedda från spetsen, löpa i spiral åt högerj

deras tjocka rötter, som gå långt in i käkbenen, göra

att gomen är kullrig. Käkarna äro för öfrigt alldeles

tandlösa. Sällan träfTas honor med bete, och hos un-

garna äro de icke utvecklade.

Yttre beskrifning: Längd 13—16 fot, utom beten,

och kring tjockaste delen håller han 8—9 fot. Krop-

pen är långsträckt spolformig, med största tjockleken

ett par fot bakom bröstfenorna, hvarifrån han smånin-

gom afsmalnar bakåt och blir der på sidorna hoptryckt 5

hufvudet är trubbigt, pannan hvälfd och vertikalt fram-

stående öfver nosen. Munöppningen liten
5 ögonen små

ligga på afstånd bakom mungipan. Sprulhålet vertikalt

öfver ögat, halfmånformigt. Bröstfenorna små, ovala
5

ingen ryggfena finnes, men i dess ställe ligger en ore-

gelbundet tillskärpt af fettsubslans bestående upphöj-

ning (ScoR.) j stjertfenan 3— 4 fot bred och som van-

ligt med en skåra i midten af bakbrädden. Färgen

hvit eller gulaktigt hvit, beströdd med grå och svart-

bruna fläckar af rund eller aflång form^ de stå tätare

på öfra kroppsdelarna och äro mycket glesa på de

undra. Ungarna äro, så länge de dia modren, blåak-

tigt grå eller skifferfärgade.
— Beten skall ibland som

ofvan nämdes förete en längd af 9—10 fot. Han är

gulaktigt hvit fårad och strimmig, liksom vriden så att,

sedd från roten Kipa fårorna från höger till venster

mot spetsen, som är afsmalnande, helt slät och slutas

afrundad.

Vistelseort: Narhvalen har sitt tillhåll i de nord-

ligaste delarna af norra oceanen och förekommer vid

norra Grönland, Spitsbergen, Nova Zemlja o. s. v.
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Sällan kommer någon så långt åt söder, att han finnes

vid någon Engelsk kust, hvilket dock inträftat några

gånger enligt Bell p. a. st. sid. ö08j och år 1736
strandade en i Elben. (Anderss. p. 147). Vid Skandi-

navien är detta hvaldjur ytterst sällan iakttaget, och jag
känner ej mer än ett enda dylikt exempel 5

det var

för några och trettio år sedan som en yngre Narhval

fångades i Bindalsfjorden vid Helgeland i Norrige. Of-

tare måste han dock förekomma vid Norriges nordliga-
ste kuster^ ty enligt de underrättelser Pallas medde-
lar (p. 296) skall han finnas flockvis vid Nova Zemlja,
som ligger ungefär under samma bredd med Nordkap.— Narhvalen lefver, som de flesta Delfinarter, i flock,

simmar med utmärkt snabbhet, och är munter, lekande

och
liflig

i sina rörelser. Ofta ser man dem under
sina lekar lyfta tanden öfver vattnet och sins emellan

korsa den, liksom om de ville fakta med hvarandra

(ScoRESB. p. 91).
— Deras späck nyttjas till trän och

befarna, som begagnas till svarfvarearbeten, äro lika kost-

bara som elfenben.

Näbbhyalslägtet (Hyperoodon Im.)

Tändfr finnas inga i tandgömmen (alveoli) fastsittande

långs käkarna *), men längst fram i underkäken

sitta två (stundom fyra) små spetsiga tänder,

(hvilka dock sent framkomma).

*) Professor Eschricht har funnit en hel rad af mycket
små spetsiga krumböjda tänder, liggande lösa i tandköttet på
båda sidor och i båda käkarna. Men dessa tänder, som blott

äro rudimentära, fastväxa aldrig i alveoli; de äro ej till nå-

got synbart gagn för djuret, och bortfalla, om icke förr, åt-

minstone vid skeletteringen, så att de aldrig finnas vid ske-
lettet. D. F. Eschricht Vndersögelser ower Hvaldyrene. Fjer-
de Afhandl. om Naebhvalen. Kjöbenh. 1845.
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Pannan nästan vertikalt uppstående; nosen utlöpande i

en smal nedtryckt näbb.

Sprutbålet enkelt tvärliggande.

Kroppen kägelformig , försedd med ryggfena.

De Hvaldjur, som höra till detta slägte, och hvar-

af utan tvifvel flera ännu ej tillräckligt skilda arter fin-

nas
,

likna deri de tre sist beskrifna: Del. globiceps,

Leucas och Moiiodon, att pannan är hög^ kuUrig och

nästan vertikal
j
men de skiljas vid första Ögonkastet

derigenom att käkarna stå fram och bilda en smal ned-

tryckt och jembred näbb, som gifvit dem på Island

namn af Ändarnefja (Anknäbb).
— De vistas mest i

öppna sjön och lefva af fisk.

'Vanlig' Uäbblival CHijperoodon borealis)

Artm. Skallen: Framdelen af nosen utlöper i en ned-

tryckt läng smal och spetsig näbb; pä mellersta

delen stå parvis tvä mycket stora hoptryckta ben-

vallar j betydligt skilda, isynnerhet upptill; pä

bakre delen en hög tvärstående nackekam, skild

frän de förra genom en stor inskärning. .».

Synonymi: Nebbelwal (Balsena rostrata) Pontop. Norges Nat.

Hist. II. sid. 233. med fig.
— Bottle-head Dale Hist. of

Harwich p. 411. t. 14. — Beaked Whale Pen. Brit.

Zool. 111. p. 50. tab. V. f. 1. — Bollle-nose Huntfr Phil.

Träns. 1787. f. 19. — Bauss. Journ. de phys. Mars 1789.

pl 1 et 2. — Ihjperoodon Butskopf Lacep. Hist. Nat.

Get. p. 319. — Fr. Guv. Hist. Get. p. 241. tab. 17. f.

i. Delphin. bidens Schreb. tab. 346. — Delphin.

edentulus id. 347? Monodan spurius Fabric. Faun.

Groenl. p. 31. (NB. Fabr. förlägger 2 tänder längst fram

i öfoerkdken i ställe för att de sitta derstädes i under-

käken) — Ihjperoodon borealis Nilss. Skand. Faun. 1.

p. 404. Id. Physiogr. Sällsk. Årsberätt. 1823. p. 13. —
Dögling (Llranodon rostratus) Melchior Patted. p. 295.

tab. IX. — Bottlehead Bell Brit. Quadr. p. 492. med

2 figg.
— Delph. Hijperoodon Schleg. Abh. 1. p. 28. —

NcBbhvalen Eschr. Undersög. över Hvaldyr. 4:de Afh. 4845
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(med figurer).
—

Norr., Dan. och Sv. Näbbhval; Isl.

Andar?iefia; Faerö Bögling ; Groenl. Anarnak *).

Beskrifning : Den Näbbhval^ som strandade vid

Landskrona i April månad 1823 och hvaraf Lunds Zool.

Museum eger större delen af skelettet^ var en hona af

26i- fots längd **). Hufvudet håller i längd fr. nos-

spetsen till condyli occipit. 5 fot 6 tum, till början
af benvallarna 24 tum, till slutet af dem 4 fot 6 tum.

Bredden mellan process, postorbit. 2 fot 10 tum . . .

mellan benvallarna utvändigt 10 tum, invändigt 8 tum
. . . på framsluttningen 3 t. 2 liuj hvarderas egen
bredd der 6 t.

— Nosen bildar bramåt en långdra-

gen småningom afsmalnande näbb, vid roten 7-i tum
bred. Två fot från spetsen börja två enormt stora

och grofva benvallar uppstiga. Bakom dessa är en

hög tvärstående nackekam, egentligen bildande ett kors,
hvars bakre crura äro längre än de främre. Dessa

delar utgöras af
följ. ben : öfverkäkshenen, framåt smala,

utgöra utsidan af den smala nosen, men gå ej så långt
fram som intermaxillarbenenj Öfver midten af hufvud-

längden utvidgas hvardera och uppskjuter från inre

brädden en stor vertikal kam (benvall) hvars öfra brädd
är afrundad och tunnare, den främre tjock tvär och

sluttande, den bakre mer perpendikulärt nedstupande

ungefär midt öfver process, postorbit. af pannbenet,
som detta betäcker. Dessa kammar äro så skilda från

hvarandra att en tredje af ungefär samma tiocklek och

som sattes upp- och nedvänd skulle nästan fylla rum-
met mellan dem. Derifrån går öfverkäksbenet vidare

bakåt, kröker sig kring en stor framåt och utåt vänd

kavitet och stiger, jemte pannbenet vertikalt uppåt för

*) Att dessa, som man förut förmodade, äro identiska,
har Prof. Eschricht satt utom allt tvifvel.

**) Hon var helt ung. Arten blir öfver 30 fot lång.
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att bidraga att bilda nackekammen. Mellankäkshenen

som utgöra den Öfra trindade delen af nosen, löpa
mellan benvallarna (käkkammarna), gå vidare upp in-

nanför käkbenen och höja sig med dem vertikalt upp

på utsidan af näsborrarna och näsbenen, hvilka bakom
näsborrarna bilda den vertikala väggen af crista occi-

pitalis. Näsborrarna oredelbundna sneda omgifvas på
utsidorna af intermaxillarbenen, baktill af os ethmoid.

med sin crista och framtill af en liten del af käkbenen.— Nosen har, som vanligt, på utsidorna baktill en djup

inskärning, omsluten bakåt af en tvär flik bildad af os

zygomaticum, från hvars undre sida utgår ett tunnt,

bandlikt Ijen och fäster sig med en tjockare kluns un-

der framsidan af process, zygom. ossis tempor. Ga-

men: dess största del, som utgöres af käkbenen, bil-

dar en köl eller långsgående vinkel, liksom hos Bard-

hvalarna
j
framåt mellan de rudimentära alveolar-fåror-

na har gomen i midten en ränna
j

baktill utgÖres han

af långa ossa pterygoidea, som hafva mellan sig en

djup fåra och äro utvändigt starkt urgröpta. Framom
dem ligga Gombenen, som äro mycket mindre, framåt

och bakåt spetsiga. Vomer synes i två smala spetsiga

rutor, den främre mellan intermax. och maxillarbenen,
den bakre mellan oss. pålat, och pterygoidea. Ossa

parietalia äro blott synliga inuti de särdeles trånga

fossse temporales.
— Nackhålet är helt cirkelrundt och

ledknapparna ha det egna, alt de nedtill gå tillsammans,
liksom hos de lägre djurklasserne.

Underkäken är 4 f. 9 t. lång 3
af dessa äro 17|-

t. hopväxta genom symphysis, ej blott i undra bräd-

den
,

hvilket ses af en skråflig yta som intager hela

brädden bakåt vid föreningen. Främre fjerdedelen är

böjd uppåt, mer smal blott 4 t. hög, bakåt kring 94-

t. Undra brädden trindad, men fram under symphysis

tunnj öfra brädden bakåt mycket tunn skarp, framtill

från spetsen ,
och ett stycke förbi symphysis, bred för-
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sedd med en otydlig, liksom igenvuxen alveolarränna

och längst fram i hvardera en stOrrc grop^ hvari suttit

en krökt spetsig tand *). Ledknapparna, som vanligt

bakåtvända, hafva ett hak i inre brädden.

Alla 7 halsvertebrerna äro hopväxta och ha till-

sammans en enda grof kägelformig, framåt med kant

försedd processus spinosus. På sidorna finnas hål

mellan alla bågarna 5
de 3 främsta ha en gemensam

med ett hål genomborrad process. Iransversus. Rygg-
vertebrerna m. fl. ha mycket höga bakåt lutande pro-
cess, spinosi, som midt på ryggen äro ända till 21 t.

höga, Öfver canal. medull. spin. der corp. vert. ej är

mer än 64- t. Afven process, transv. äro temligen ut-

bildade, ehuru mycket kortare. Refbcn 9 par, af hvil-

ka de 6 främsta fästa sig både på corpora och

process, transv. Bröstbenet 32 tum långt, framtill 1 4

tum bredt, består af 3 stycken med ett ovalt hål mel-

lan de två främre
5

det bakersta har baktill ett djupt

hak, det främsta framtill en mindre skåra. Skulderbla-

det IG t. långt, 18 t. bredt, dess hals 6
t., margo

spinalis något bågböjd, främre och bakre bräddarna

uppåt nästan räta, nedtill något ingröpta, den främre

skarp, den bakre triud. Process, acromion bred tunn

uppstigande 5 process, coracoid. något smalarp, men tjoc-

kare, uppåt stigande i samma rigtning som förra **).

Oä Äwmm mycket tjockt klubblikt, nedåt hoptryckt^ dess

längd K) tum, tjocklek öfver hufvudet 5: 6. Radhts

och Ulna trindt-hoptryckta, den förra tjockare, kring S)^

tum lång 5 process. o/ecrawoA^ mycket bred och hoptryckt.

*) EscHuiCHT anmärker p. 10, att underkäken på Guvis

figur Oss. foss. är afbildad omvänd, neml. med sin undra

brädd uppåt. Denna anmärkning är rigtig, men troligen liar

tecknaren med tlit satt honom i denna rigtning; eljest vore

felet för groft och kan åtminstone icke tänkas tillhöra Cuvieh.

**) Fig. 23 pä XXIV planchen i Guv:s Osse/n. foss. hörer

alldeles icke till denna djurart; icke heller fig. 11.

Skandn:s Däggdjur. 40
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Yttre beskrifning : Kroppen snarare kägelformig än

spolformig, med hög kuUrig och nästan vertikalt ned-

gående panna ^
under hvilken käkarna framstå ^om en

smal nästan jembred och nedtryckt näbb, hvilken man
liknat vid en gåsnäbb. Spruthålet enkelt, halimånformigt,
med bakåt vända spetsar. Ögonen små, ligga bakom

mungiporna. Fenorna små
5
bröstfenorna elliptiska 5 rygg-

fenan rätt uppslående med främre brädden konvex,
bakre något utringad. Stjertfenan tvåtlikig, som vanligt.

Färgen, enligt en uppgift, gråaktigt svart, inunder ble-

kare
j enligt en annan, helt svart och enfärgad.

Vistelseort m. m.: Näbbhvalen har sitt hufvudsak-

liga tillhåll i de nordliga trakterna af norra oceanen,
der han oftast infinner sig vid kusterna af Island och

Färöarna
j
men besöker äfven kusterna af Grönland och

Spilsbergen *]. Ej sällan går han ned i Nordsjön och

någon gång förekommer han i Kattegat, till och med
i Öresund och i Lilla Belt. — Enligt Pontoppidan (p.

a. st.) strandade ett exemplar 1750 i Eskevigen vid

Fredrikshall. ett annat strandade i Sundet vid Lands-

krona 18:23, och, enligt underrättelse meddelad af Kapt.

IftMiNGKu åt Prof. EscfiRiciiT (p. a. st. sid. 8 och 34) stran-

dade fyra stycken den U Nov. 1838, i lilla Belt mel-

lan Strib och Middelfart. Näbbhvalen synes icke så

sällan förekomma vid Skand:s kuster, som man af brist

på underrättelser derom, förmenar. Han lefver mest

ensam, dock skall han äfven stundom träffas i flock,

ehuru visst icke i så stora skaror som Grindhvalen

eller Hvitfisken. Dess föda består i smärre fiskar,

*) Mårtens Butskopf (Spitsb. p. 93) "hvars hufvud går

framtill tvärt ner och hvarvid finnes en snabel af lika tjock-

lek fram- och baktiir\ kan ej vara någon annan än denna.

Men Egedes Butskopper, Grönl. p. 41, som till en del är en

afskrifning af Mårtens, med utlemnande af näbben, blir väl

något annat.
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Sepier och åtskilliga Blötdjur. Den som strandade i

Sundet; var på jagt efter sillstimmar, och den som
Haälland öppnade vid Island hade i magen stycken af

en fiskryggrad; en Holofhiiria; Sepia och Loligo (Eschr.

p. 6).
— En egenhet; hvarpå Hr Esckricht isynnerhet

fästat uppmärksamheten; är att Späcket af denna Hval-

arl har en starkt taxerande egenskap *). Denna egen-

skap omtalas af Fabricius i Faun. Groenl. vid dess 3Io-

nodon sjmrius, som Grönländarne kalla Anarnak, hvil-

ket namn skall betyda cacare faciens och således haf-

va afseende på späckets laxerande kraft. Pontoppidan

p. a. st. 224. anför; efter Luc. DebeS; om ''''Döglingen^^

att då man äter af dess späck; transpirerar det genast

genom svettporerna så; att kläderna blifva gula. 1 Kon-

gespeilen, ett arbete från 12:te seklet; omtalas sid. 123
att Andhvalen ej kan ätas af någoU; ty dess späck rin-

ner allestädes genom den som äter det; och äfven ge-
nom träkärl; ja till och med genom horn. Samma

egenskap hos späcket omtalar Melchior från Fseröarna

och Island. Det brukas der isynnerhet som läkemedel

för menniskor och boskap. Eljest är det fÖrträfTligt

till trän alt bränna i lanjpor. I en fullväxt Näbbhval

fås kring 9 tunnor trauj
i den yngre; som fångades

vid Landskrona ficks 7 tunnor.

Anmärhn.: Hr Gray (uti Zool. of Ereb. et Terror pag. 26—
27) antager flera arter af Hyperoodon: såsom ro-

stratum, Doumetii, Desmarestii, och latifrons. Denna

sistnämcia, pl. 4, livartill jag (likväl blott i förbigående)
sett originalet pä Museum i London

,
anser jag utgöra

en egen art, sl<ild derigenom att Ijenvallarna äro enormt

tjocka och gä niira tillsammans.

Då den förekommer vid Orkcnöarna, torde den äfven

framdeles finnas vid våra kuster.

*^)
Eschr. p. 55.

w»
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Andra Familjen: Bardhvalar.

Hyalslägtet (Baloena Lin.)

Tänder finnas inga i någondera käken *), men i öfver-

käken stå på tvärs talrika hornskifvor med träd-

likt delad brädd, kallade barder. Underkäken helt

obeväpnad lägger sig med sin läpp, då munnen

tillslules, vtomkri7ig barderna.

Kroppen spolformig eller mer kägelformig ; spruthålen

nfgöra tvä skilda långsgående springor. Fenor

som hos Delfinerna.

Skelettet: Skallen liknar en Delfinskalle, derigenom att nack-

hålet ligger helt bakåt; att nackbenet derifrån uppstiger,
stort och bredt, och böjer sig framåt; att näsöppningen

ligger ofvanpå nosen; att nosen iir vid basen på båda

sidor skild från öfriga cranium genom en afsats m. m.
,

men den skiljer sig från Tandhvalarnns genom följande

charakterer : 1) Käkarna visa intet spår till tandgöm-

men*'^), ;2) Pfl;jnÄew<?n ligga obetäckta öfver orbita, eme-
dan öfverkäksbcnen ej gå tillbaka längre än till afsatsen,

mer än blott medelst ett smalt utskott från inre bräd-

den långs utsidan af näsbenen, från hvilka de dock äro

skilda genom mellankäksbenen; deremot gä käkbenen

inunder pannbenen; 3) Tårben finnas och ligga skive-

formiga mellan pannben och öfverkäksben; 4) ett båg-

böjdt os zyyoinaticum utgör undre brädden af orbita,

som derigenom är kringsluten; 5) främre näsöppningen
är atlångt oval, stor, ligger på nosen och är omgifven

på sidorna af ossa intermax. och baktill af ossa nasi,

*) Hos fostret hafva Geoffroy (Annales d. Mus. X. p.

364) och ännu fullständigare Eschricht (Undersögels. över

Hvaldyr 3 Afd. p. 25) iakttagit hela rader af små spetsiga
tänder.

**) Hos fostret synas de dock. Eschr. p. a. st. tab. X.

tig. 2., der en alveolarfåra ses, ungefär som hos Hyperoodon.
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som utgöras af två klumpiga, framåt oftast tvära ben.

Långs undre sidans midt går en köl bildad af käkbenen,
som här äro på långs konkaverade. Vid båda sidor om
kölen ligga barderna pä tvärs, tätt sammans; långs
midtcn af denna köl ligger vomer, som sjelf är kölformig

på undra och har en djup ränna pä öfra sidan; 6) Bröst-

benet kort bestående blott af ett stycke; 7) alla refbe-

nen fästa sig blott med spetsen vid processus trans-

versi. 8) Processus transversi på ältas och axis äro

mycket utbildade; process, spinosi deremot små.

Denna grupp innefattar de mest kolossala af nu

lefvande djur. Skapade att ständigt vistas i vattnet,

fingo de sin kroppsform afpassad efter detta lefnads-

sättj de erhöllo derföre den allmänna fiskformen
j

och

skapade att trotsa verldshafvets våldsamma- rörelser,
att genombryta dess stormande vågor, fingo de en

omätlig styrka förlagd i den kroppsdel, som utgör de-

ras (likasom fiskarnas) hufvudsakliga rörelseorgan, nem-

ligen stjerten. Denna, som utgör en tappformig fort-

sättning af den tjockaste kroppsdelen, erhöll en grof

benbyggnad och tjocka muskler, och slutades med en

bred horisontel tvåtlikig fena. Bröstfenorna, som blott

skulle tjena att hålla kroppen i jemvigt, blefvo jemförel-
sevis kortare och svagare. Till födoämnen fingo de

sig anvisade de myriader småfiskar och andra smärre

hafsalster, hvaraf oceanen hvimlar^ och för att uppfånga
dessa blefvo Kvalarna utrustade med ett enormt stort

gap, försedt med en sil eller filtrer-maschin
,

så stäld

att då de genom käkarnas tillslutande utpressa det

slukade vattnet, qvarblir i gapet allt annat, hvad deri

innehållits och föres medelst tungan ned i svalget.

Hvalens gång i hafvet beskrifver en i vertikal rigt-

ning böljformig linia. Hon kan visserligen rätt snabbt

vända sig, och gör det ofta^ men oftast går han fram

långa stycken i samma rigtning, än visande öfver hafs-

ytan en del af den kolossala kroppen, än sänkande sig

djupt derunder. Då han uppsticker hufvudet och med
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detsamma tillsluter käkarna, hvälfver ett brusande vat-

tenfall ur gapet och på samma gång uppsticka ur spruthå-

len två strålar af ånga eller vatten högt i luften *), hvil-

ket i en stilla sjö ger ett herrligt skådespel.

Bardhvalarna indelas i Fenhvalar och Hätthvalar.

A) Feiilivalar (BalcBnoptera Recent.)

En fena pä bakre delen af ryggen; långsgående

talrika fåror på strupen och bröstet, frän käkspetsen

till trakten af nafvebi. Kroppen långsträckt spolformig,

merendels blott småningom afsmalnande mot stjert-

fenan.

Anmärkning: Vid bestämmandet af de arter, som höra till

denna djurgrupp, har ända till sista åren rådt den stör-

sta förvirring och man kan med skäl säga att ett och

annat nyare arbete ej bidragit att minska oredan. In-

seende detta och tvifvelsutan misströstande att kunna

reda det intrasslade ämnet, har en och annan Zoolog

företagit sig att i en klump, under ett species, samman-

slå hela gruppen. Så har Hr Schiegel, i sina eljest

mästerliga Ahfiandhingen aus dem Gebiete der Zoologie

etc. I. p. 83. förenat alla Nordiska Jiorthändla Fenhva-

lar under ett gemensamt aitnamn af Balcena sulcata

arclica, och Prof. Th. Bell har i sin förtjenstfulla History

of British Quodrupeds p. 520 gått ännu längre, ty han

har sammanfört både de långhändta och korthändta un-

der ett gemensamt artnamn: The northern Rorqual**^

*) Man har tvistat om dessa strålar utgöras af ånga el-

ler vatten. Sä vidt jag kunnat iakttaga, är det första som

utstötes, verkligen vatten, och sprider sig i luften och faller ned

som regn; derpå följer ånga, som liknar en rök. Dociv Sco-

RESBY uppgifver att allt är ånga
— och hans vidsträckta er-

farenhet i detta fall bör gälla mer än hvad andra trott sig

i förbigående varseblifva.

**j 1 den figur Hr Bell gifvit p. 520 af Ostende-hvalen,

kan jag ej se annat än en vanlig B. Boops Fabr. och deri

styrkes jag än mer genom det uppgifna verteber-antalet. I

alla fall skiljer Bell ej mellan Långliändta och Korthändta

Fenhvalar.
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Detta behandlingssätt af del särdeles svåra ämnet är

visserligen beqvämt; men det är att afhugga knuten i

ställe för att lösa den.

En annan väg har Prof. Eschricht beträdt, och utan

tvifvel den enda, som leder rigtigt fiam till det åsyftade
målet — att utreda och genom säkra charakterer skilja

de hoptrasslade arterna. Han har, med outtröttligt nit

och ihärdighet, samlat kring sig en mängd till ämnet
hörande materialier, och till en början företagit en grund-

lig undersökning af en art under alla åldrar, från det

späda fostret, till det fullväxta moderdjuret. Denna art

är Norrmännens; Waagehval. Samma slags undersök-

ningar har Prof. Eschpjcht företagit med Grönländarnes

Keporkah. Och detaljerna af dessa sina forskningar har

han framlagt i en räcka af Afhandlingar under titel af:

Undersögeker över Hcaldyrene. (Kjöbenh. 1845— 6.) åt-

följda af förträffliga lithografier.

Genom dessa forskningar har Prof. Eschricht kommit
till följande, för arternas indelning och säkra bestämman-

de, följdrika resultater: 'l;o) att redan fostret har samma
form och relativa längd af bröstfenorna som de gamla,
sä att redan hos fostret af de långhändla arterna finnas

långa bröstfenor ; och 2:o att redan fostret, eller den

nyfödde ungen, har svarta barder hos de arter, hvilka

såsom fullväxta hafva sådana, samt att hos arter med
hvita barder träffas dessa hvita, så väl hos moderdjuret
som hos det fullburna fostret.

Härigenom kunna vi således vara förvissade, att in-

gen öfvergång efter ålder finnes mellan de långhändla
och korthändla ; äfven som det för alltid är ovedersäg-

ligen afgjordt, att Rudolphis och Rosenthals m. fl. Bala:-

na rostrala med svarta barder, alldeles icke är Fabricii

Baleena rostrata med hvita barder, utan en helt annan

art. Också har Prof. Eschricht funnit, 3:o att den blif-

vande formen af bröstbenet, tungbenet m. m. äfven som
vertebrernas fulla antal, redan finnes hos fostret och,
med afräkning af några smärre formskilnader, är det

fullburna fostrets yttre form och inre byggnad alldeles

lik det fullväxta djurets. Likväl synes, genom dessa un-

dersökningar vara ådagalagdt, att formen af skinfliken

bakpå ryggen är helt olika hos fostret och det utväxta

djuret. Jemf. Escn. 3. Afh. sid. 42 och tab. 11. fig.

A. B.
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Genom dessa högst intressanta resultater, är en säker

utsigt öppnad, till utredande af alla arterna, derigenom
att, på samma sätt som man vid de mindre djuren lägger

exemplar af skilda arter bredvid hvarandra, för att no-

ga jemföra dem — hvilket är alldeles omöjligt med de

fullväxta Hvalarna — lägger man vid dessa, foster bred-
vid hvarandra och jemför så väl deras yttre former som
inre delar. Härigenom blir det möjligt för de Zoologi-
ska Museerna, äfven för dem med mindre spatiöst ut-

rymme, att erhålla och i sprit förvara en samling af

alla, åtminstone till närmaste haf hörande Hvalarter.

Efter dessa betraktelser skall jag försöka att här lem-

na ett, ehuru ganska ofullständigt, utkast till bestämman-
det af våra Skandina\iska Fenhvalar.

1 :o Korthändta (Brevimanae).

Bröstfenorna utgöra y—tjt ^^ djurets hela längd
och räcka ej mer är 3:dje eller 4:de delen af rummet
mellan deras fäste och ryggfenan. Skulderbladet för-

sedt med långa acromion och processus coracoideus^

bakryggens (ländens) vertebrer med höga processus

spinosi , högre än corpora vertebrarum och annulus

sammantagna. Processus transversi på axis bilda alltid

en ring 5 process, coronoideus på underkäken är ut-

bildad och hög.

Dessa korthändta Fenhvalar skulle jag vilja indela,

liksom man indelar Skälarna i Östersjön ,
i Vikare och

Sjöhvalar.

a) Vikare-Hialarna eller Vik-Hvalarna äro små Hva-

lar, med hvita barder, och som uppehålla sig mest i

vikarna vid de länder, som gränsa till norra oceanen.

Af dem känna vi hittills ej med full säkerhet mer än

1 art:

'ViR-hvaleii (Balwna rostrata Fabmc.)

Arlm. Barderna hintgula; bröstfenorna hvita, ofvan vid

roten svarta med skarp färggräns, vid spetsen svart-

akt/ga; njggfman (hos fostret högst i midten, med
sluttande bakbrädd; hos de fullväxta) i bakbräd-

den djupt inskuren med en bakat riglad spets ;
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bröstbenet ett kors hvars bakre gren är längst
och smalast; vertebrernas antal 47—48; refben-

paren 10—il , det främsta med odeladt Imfvud.

Längden ej öfver 30—32 fot.

Synonym i: Balcena rostrata Fabric. Faun. Groenl. p. 40.— HuNTER Philos. transact. 1787 p. 373. t. XX (efter
, Bell) Rorqualus minor Knox (likal. efter Bell ochEscH-

ricbt).
— Waagehval eller Sommerhval Mflchior Pat-

ted. sid. :266. — Waagehimlen EscnRiCHLS Undersugelser
över Ilvaldyrene, (på mångfaldiga stallen) tab. IX. (cra-
nium af äldre djur) X och XI. (eran. af foster) XIV.

(ryggrad etc. af foster). Tab. II. yttre formen af foster;

ryggfenan af foster, II. B. ryggfena af äldre djur XV. fig,

2. Bröstfen. af äldre XVI. f. 1—2. Norr. Waagehval;
Groenl. Tikagulik (den som har pekfinger) *).

Beskrifning: Skelettet: Hufcudet utgör kring en

fjerdedel eller något mer af hela djurets längd ^ (vårt

exemplar är 15 f. 2 t. och har väl som lefvande va-

rit omkring 16 fotj deraf utgör hufvudet 3 fot 11

tum).
— Bredden Öfver tinningsbenens kindutskott %\\

t. Öfver process, condyl. 24 t.
— Underkäken 3 f. 7

t. Ryggrad, från atlas 1 1 f. 3 t.
— Ossa frontis (neml.

partes orbitales) ha bakre bräddarna räta något litet

bakåt rigtade^ främre bågformigt böjda (der dock pro-
cess, anteorbit. nedslår under brädden) något mer

långa (på tvärs) än breda. Process, zygomat. ossis

temp. framåt rigtad går under proc. postorbit. Öpp-
ningen mellan dem och fossa tempor. trekantig. Näs-

öppningen aflångt-oval Näsbenen (efter livad af dem

synes) bilda tillsammans en likbent triangel med afhug-

gen spets och basen, större än höjden, räcker jemnt
till linien som dragés mellan pannbenens frambräddar.

På undre sidan gå ossa maxillaria baktill utbredda

under os front, och bidraga att bilda process, anteorb.

Os temporum utåt mycket utbredt, nedåt på undre

*) Detta har afseende på formen af dess ryggfena.
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sidan djupt urgröpt och försedt med två processer: den
främre (process, zygom.) längre spetsigare j

der denna
stöter till os frontis är hufvudets största bredd^ den bakre

(process, articularis) kortare afrundad. Underkäken båg-
böjd med bågen utåt och uppåt, dess öfra brädd trind,
den undra hoptryckt. Process, coronoid. temligen hög
hoptryckt. 3Iaxillarbenen på gomsidan djupt konkava
med en hög kjol långs midten. Tungbenet på tvärs

aflångt bågböjdt, 4 t. bredt, II t. långt i båge, med
bakre brädden temligen rät, främre i midten framgå-
ende i en bred afsmalnande klufven process, (fig. 4).

Ryggraden: alla 7 halskotorna skilda: Atlas har

process, transversi vertikalt hoptryckta, grofva, tvära

temligen korta
3
dess process, spinosus liten och spet-

sig j
hålet ofvan bredt nedtill smalare, bildas af en oval

som ligger horisontell tvärs på en annan som står verti-

kalt, (fig. 8). De följande hafva process, transv. superiores
et inferiores mycket långa, hoptryckta j

de på axis

mycket grofva nästan omfattande en stor oval öppning,
som dock utvändigt ej är omsluten

5
hos de följande

äro de tunnare isynnerhet de öfra och gapa mer
5
den

7:de har blott Öfra grofva, ej undre process, transversus.

Ryggl-^otoi^nas process, spinosi höga breda tvära, myc-
ket högre än verteberkroppens höjd-, process, trans-

versi äfven höga och breda, utbredda, i ändan något

tjockare till fäste för Costaej från och med 1 I :te myc-
ket tunna. På vårt exemplar finnas ej mer än 10 par

refben, och således 10 ryggvertebrer. Ländvertebr.
13 (ty under Ii— I5:de börjar fästa sig ett ben i

form af V, process, spinos. inferior. Stjertens verte-

brer 17. Således finnas 7 halsvert., 10 med refben,
derefter 18 med process, transversi, och 12 utan. —
Bröstbenet bildar ett kors, hvars främre gren är tjoc-

kast, bakre längst och smalast. — Skulderbladet myc-
ket utbredt 9 t. högt, 14 t. bredt, dess bakre brädd

utringad, den främre mer rätj process, acromion lång,
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framåt något uppåt böjd. Process, coracoideus myc-
ket kortare.

Vårt Musei exemplar har 47 verteb. och 1 par refben.

EscimicHT uppgifver i Oversigt
över Vidensk. Selsk, Forhandl.

1846 n. 1 et 2 p. 5 . . . 47 11

Den samme i sina Undersögelser 48 11

Knox 48 11

Hunter 46 12
Yttre beskrifning : Kroppen smal och långsträckt,

spolformig, tjockast ett stycke bakom bröstfenorna och

derifrän långsamt afsmalnande bakåt till stjertfenan^ äf-

ven framåt afsmalnande. En perpendikulär linia, som

dragés från spruthålen nedåt, faller i gränsen mellan de

bakre två tredjedelarna af afståndet mellan nosspetsen
och ögat. Bröstfenorna korta, smala, spetsiga med
frambrädden föga bågböjd, bakre vinklig. Ryggfenan
sitter bakom ^ af kroppslängden j

anus perpendikulärt
under bakbrädden af ryggfenan. Färgen ofvan svart,
under

hvitj bröstfenorna ofvan hvita, vid roten svarta

med skarp färggräns, i spetsen svarta, äfven som in-

under långs frambrädden der de äro hvita.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna är den minsta

af alla kända Fenhvalarj ty fuUväxt öfvergår den knappt
ett par och trettio fot. Han förekommer i skärgårdar-
na och i vikarna vid vestkusten af Norrige och, som
det synes, oftast om sommaren. I trakten af Bergen
finnas åtskilliga vikar med trängre Öppningar, i hvilka

han ingår och fångas s. s. Tellewaagen, Skogswaagen
o. s. v. Då jag i Augusti 1826 besökte Glesvär, fick

jag den underrättelsen att för några veckor sedan hade

en Hval blifvit fångad i Skogswaagen, och att 3 styc-
ken der blifvit tagna året förut. Då Hvalen gått in,

sättes en not af bastrep för inloppet. Denna skyr han

och går ej ut. I Tellevågen sätter man för samma än-

damål ett slags grind af trä. Sedan han på detta sätt
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blifvit inslängd, ror man in till honom med båtar och

skjuter jernpilar uti honom med armbost, tills han dör.

AscANius berättar på anförda ställe sid.
'6,

att då en

Hval blifvit inslängd i en vik, söker man tillfälle att

harpanera honom och alt den sålunda sårade Hvalen

släpar efler sig, med en utomordentlig hastighet, de bå-

tar som med rep äro faslbundna vid hvarandra. Detta

fångningssält hörde jag, under min resa, ingenstädes
omtalas

j
men pä flera ställen omtalades att man skjöt

den instängda Hvalen med pilar, och man tillade att

dessa borde vara gjorda af gammalt rostadt skeppsjern,
då de ansågos vara giftiga och förr döda Hvalen. Af-

ven uppgaf man, att inga andra slags Hvalar gå in i

dessa vikar, och att om också någon komme, skulle

man
ej bjuda till att fånga honom. De sade att ''"'Sill-

rören ej får fångas för den nytta han gör att drifva

Sillen till kusten." (Se följ. art.).

Vikhvalens föda beslår af smärre fiskarter,

b) Sjöhvalarna äro slörre, med svarta barder, och

uppehålla sig mera ute i öppna sjön. Hit höra säkert

flera arter
5
bland dem är:

!§»illlivaleii CBalcena Physnlus Fäbric.)

Artm. Barderna svarta; bröstfenorna ofvan svartaktiga ;

ryggfenan baktill inskuren; bröstbenet • . . ; ver-

tebrernås antal 54—56 ; refbenen i4—i5 par,

af hvilka det främsta har tvädeladt hufvud.

Längden kring 05—70 fot.

Synonymi: Balwna Physalus Fabr. Faun. Groenl. p. 35. —
Balcena roslraia Rudolphi Berlin. Ilancll. 1820—2i. p.

27. tab. I—IV. (skelettet).
— Balwnoptera rostrata

RosE.NTii. et HoRNSCFi. Epistol. gratul. (äfven en lithogra-
fierad iigur).

— Rosemhal om dess barder Berl. Handl.

1829 p. 128. — Balcena sulcala arctica Scblegel Ab-
handl. 1. p. 38 tab. VI. (yttre kroppsdelarna). Sv. Sill-

hval
, Sil/fösare, Nordkapare ; Norr. Sildrur

, Rören;
Isl. Sildreki; Giunl. Tunnolik (enl. Fabric).

Anmärkn. vid Synonymien : Med Balana physalus har Fabr.,

som han uttryckligen säger, förstått en Hval med trind
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långsträckt och smärt kropp', som väl i tjocklek men
icke i längd står efter Grönlandshvalen, som har korta

breda (svarta) barder och sä litet späck att han, ehu-

ru ofantligt läng, ej ger mer än kring 10 tunnor trän.

Han lefvcr af sill och annan smärre fisk. Om detta sy-

nonym synes mig intet tvifvel kunna uppstå; och att

detta är samma långstiäckta trinda kortfenade Hval, som
RiiDOLPHi m. fl. beskrifvit under namn af B. roslrata, är

väl äfven utan allt tvifvel. Dessutom vet man att fiskare och

andra sjöfarande enstämmigt påstå att de ej sällan se

en Fenhval med denna kroppsform och af denna storlek i

Nordens haf. — Osäkrare äro Svenska och Norrska be-

nämningarna; och troligast synes, att dels flera arter in-

nefattas under samma benämning (t. e. Rörqval innefat-

tar alla Hvalar med rafflad buk, det vill säga alla Fen-

hvalar) , dels samma Hval belägges på olika ställen

med olika namn. Jag anser den här ifrågavarande vara

den egentliga Sillhvalen; men jag bör dock icke förtiga

att de flesta författare
,
som omtala den Hval, hvilken

drifver sillen in mot land, påstå att det är en liten Hval.

Att det likväl ej är Våghvalen (den minsta vi känna),
kan slutas deraf, att fiskarena vid Bergen bestämdt skil-

ja mellan denna och Sildhvalen, hvilken sednare ej få t

fångas.

Yttre Beskrifnhig : Kroi)pen nästan irind spolfor-

mig, ännu mera smärt och långsträckt än föregående,

tjockast i trakten bakom bröstfenorna
j
bröstfenorna ägg-

formigt lancelllika, spetsiga med hela bräddar utgöra

ungefär -f,
^f liela kro})pslängden. Hyggfenan mer lång

än hög, i bakbrädden inskuren, ligger på kroppens tre-

djedel och börjar öfver anus-öppningen. Färgen ofvan

svart, under hvit^ bröslfenorna äfvenså, ofvan svartak-

tiga, men inunder och i spetsen hvita.

Beträffande Skelettet så bilda process, transversi af

Atlas och Axis äfven här en
ring^ 1.'sta refbenet som fäster

sig på sternum, är i öfra ändan tvåklufvet (Hud. V. f. 6).

Bröstbenet . . . detta har jag icke sett. Det var bortsku-

ret ur RuDOLPiiis exemplar^ Schlegrl nämner ej dess form

(sid. 42) och Rosenthal och Hor?<schuch (p. 13) säga

blott, att det är tjockt och liknar en tvärbalk.
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Rudolphis exemplar hade 54 vertebr, och 13parrefben.

Schlegels 56—60 lö

Hornschuhs o. Rosenthals 61 14

Vistelseort och lefnadssätt: Den stora, långsträckta

och smärta Fenhval^ som här afhandlas, visar sig isyn-
nerhet vid de kuster af Skandinavien, der sill i stora

massor infinner sig för att pä grundare vatten lägga

sin rom. Detta sker vid samma kuster årligen och

vid samma årstid. Redan innan sillmassorna ses an-

lända mot kusten, ser man, långt ute i hafvet, talrika

rökpelare uppstiga från dessa hvalar, hvilka gå af och an

utanför sillstimjnarna och liksom drifva dem mot land.

Att sä verkligen sker, inbilla sig fiskarena, och deraf

har denna hvalart från urminnes tider fått sitt namn
vid Skandinaviens och Islands kuster. De gamle kal-

lade honom derföre Fiskreki eller Sillreki (fiskdrifvare,

silldrifvare *) och ännu i våra dagar kallas han i Bo-
huslän af samma anledning Sillfösare. De gamla fiska-

rena derstädes omtala ännu, hvilken mängd af dessa

Hvalar visade sig der och bebådade ankomsten af den

efterlängtade Sillen, som han ansågs på Guds befallning,

drifva till kusten, på det att fiskarena skulle kunna fån-

ga den. Af den förmodade stora nytta han derigenom
troddes tillskynda landet, var han i Norrige, genom ett

formligt lagbud, skyddad. I K. Ciirist. V:s Norske Low
5 B. 12 kap. 5 art. föreskrifves att '"Hver JMand maa
weide (jaga) Hwal hvor han kan tillkomme, föruden

den Hwal som driver Sild in uti Sildefisket **}, Hwo
den skyder böde til Kongen fjorton Lod Solv, og Kon-

gen eier Hwalen. — Det påstås af fiskarena, att Sill-

*) Intressant vore emellertid att säkert veta, hvad det är

för en art, som ännu på Island och Faeröarna kallas Sildreki.

**) Emellertid menas här kanhända ej ett eget slags Hval,

utan en egen årstid, då Hvalen ej tick fångas, neml. då Sil-

len närmade sig kusten.
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fösaren i början håller sig utanför sillstimmarna och

går der af och an^ men efter någon tid^ sedan sillen

förrättat sin lek^ går han in i stimmen och slukar med
fullt gap tunnvis ät gången, samt att då. han derunder

höjer käkarna Öfver brynet, ses sill i stor mängd störta

ut med vattnet, innan käkarna åter tillslutas. Då flera

Hvalar på detta sätt inkomma i en stim, skingra de
den snart och drifva bort, livad de ej hinna uppsluka.
I Konge-Speilen en gammal skrift från 12:te seklet,
berättas något särdeles roligt om denna Hvalj der på-
stås (sid. 125) att han drifver sillen in till fiskarena

så länge de äro beskedliga och sköta sin fångst i still-

het, men bli de ovänner och slås, så drifver han ge-
nast all sillen från dem ut till sjös.

2:o Långhändta (Longimanse).

Bröstfenorna utgöra kring
i ^ eller \ af djurets

hela längd och. räcka tillbaka nära inunder ryggfenan.
Skulderbladet saknar både acromion och processus co-

racoideus. Ryggvertebrernas processus spinosi äro kor-

tare än corpora och annulus sammantagna. Processus

transversi på axis skilda (bilda icke någon ring). Pro-

cessus coronoideus på underkäken är bred och kort.

Kroppen är mindre långsträckt och mer bukig än

hos de korthdndla; den närmar sig derigenom mera
Rätthvalarnas. Troligen finnas äfven flera af denna grupp.

Rörhvaleii (Balwna Boops Fabric.)

Artm. Barderna svarta; bröstfenorna aflånga afsmal-

nande, våghräddade ; ryggfenan liten , baktill lod-

rätt, föga inskuren; bröstbenet ett koi^s Iwars bakre

^ren är kortast och smalast ; vertebrernås antal

54y^refbenens par 15.

Längd ^<5.p
—70 fot och deröfver.

Synonymi: Balcpna Boops Fabric. Faun. Groenl. p. 36 —
(ganska känneligt beslcrifven).

— Balwna longimana Ru-
DOLPHF Berlin. Handl. 1829. pag. 133. tab. I—IV. skelet
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och eran. tab V. yttre formen — Brandt et Rätzeb.

Medic. Zool. 1. p. 122. t. XV. f. 2. — Keporkak Eschr.

Undersög. 2:den Afh. p. 57. t. III. fig. 1—4 (djuret) tab.

IV. G. (öfverkäken sedd ofvan).
— La Baleine Rörqual

Ascan. Icones tab. XXVI. Figuren på 520 sid. i Bells

Brit Quadr. — Norr. Rörqval ,
Stor Rörhval; Grönl.

Keporkak (den räfllade).

1. % 3.

Bröstben af Fenhvalar.

Fig. 1 . Bröstben af Balcena rostrata Fabric. (original) p. 634.

Fig. % — Bal Boops Fabr. (enligt Escur.) V. p. 90.

Fig. 3. — Bal . . . ? EsciiR. V. p. 1 40.

Beskrifning: Hufvudet och hela kroppen ända bort

mol anus nriyckel tjockare och gröfre än hos de före-

gående 5
bröstfenorna långa småningom afsmalnande,

spetsiga och i spetsen, bakåt böjda, i frambrädden vå-

giga. Från nosspetsen till frambrädden af bröslfenan

är
-j

^'^ kroppslängden 5
derifrån under bakbrädden af

ryggfenan 4-,
och derifrån till stjerten roten i Såle-

des sitter ryggfenan med sin bakre brädd i gränsen

mellan 2;dra och 3:dje tredjedelen af kroppslängden.

AnusÖppningen ligger bakom den perpendikulära linia,

som dragés ned från ryggfenans bakre rand. Ögonen
sitta tätt öfver mungipan. Bukfårorna 21—-23 sträcka

sig från underkäkskantcn till trakten af nafveln. Rygg-
fenans frambrädd svagt uppstigande, något konvex Öf-

verböjd, bakbrädden nästan perpendikulär, litet virgröpt

under den trubbiga bakåt böjda spetsen. Enligt Fa-

BRicius varierar den något, än baktill perpendikulär, än

med en böjd spets. (Jemf. äfven Eschr. tab. III. fig. 2

och tab. XV. fig. 1). Stjerten tunn me(i en långsgå-
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ende kol ofvan och under
j stjertfenans bakrand vinkligt

inskuren^ naggad, med inböjda spetsar. Bröslfenorna

långa utgöra nästan -i af hela kroppslängden, smala,

långdraget afsmalnande med spetsen böjd bakåt, hela

frambrädden böljeformigt inskuren (margine antica ro-

tundalo-crenata Fabr.), äfven som bakranden vid spet-

sen, men svagare (Jemf. Eschr. p. ä. st. sid. 57).

Barderna knappt mer än 1 fot långa. Färgen: alla

öfra kroppsdelar svarta
j
halsen inunder, bröstet, buken,

bröstfenorna och stjerten på undra sidan, hvita och

fläckiga eller marmorerade med svart. Bröstfårorna

blodröda.

Beträffande Skelettet får jag hänvisa till RunoLPni

p. a. st. p. 133. tab. I
—IV.

RuDOLPHis exemplar var 43 fot långt j
vertebrernas

antal. . . . ölj deraf 7 -|- 1 4 -f ( II -j- 22) = 54.

Ostende-exemplaret (efter Bell) 95. f. vertebr. 54 der-

af 7 -f, 1 4 + 33=54.

5.

6.

Fig. 4. Tungben af Balena rostrata Fabric. (original).

Fig. 5. — af Balama Physalus Fabr ? Efter Rud. Berl.

HandL i820—2i. p. 38. Tab. IV. f. 1.

Fig. 6. — af Bal BoopsF\m\.? enl. Rud. Berl. Handl.

1829 pag. Tab. I. fig. 4.

Vistelseort: Norra delen af Atlantiska oceanen och

ishafvet, der han om sommaren och isynnerhet om hö-

Skandin:i Däggdjur. 41
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Ol-

sten besöker stränderna
j

under vinlren håller han sig

mera ute i Öppna sjön. Han skall uppkasta rökstrålen

mindre häftigt än dess samslägtingar^ då hafvet är

stilla, ligger han ofta likasom sofvande på vattenytan.

Stundom lägger han sig än på ena än på andra sidan

och piskar sig med de länga bröstfenorna, likasom vat-

tenfoglarna stundom piska och tvätta sig med vingarna.

Stundom gör han ett skutt öfver hafsytan, vänder sig i

luften och nedfaller på ryggen. Ehuru af naturen rädd,

söker dock modren, medelst starka slag med stjerten, att

försvara sin unge mot jägarne, tills hon sjelf iDlir sårad,

då hon flyr. (Jemf. Fabr.).
—

Späcket, som skall vara

mindre tranigt, nyttjas mer till att äta än att bränna.

B) Rättlivalap CBalmna Recent.)

Kroppen kägelformig ,
mer undersättsig och med

bredare och trubbigare hufvud än hos de förra. Ryg-

gen saknar fena. Barderna äro länga och smala men

tjockare än hos fenlwalarna.

Oröiilaiidslivaleii [J^alcena Mtjsticetus Lin.)

Artm. Hufviidet mycket bredt; andhålen ligga på en upphöj-

ning; barderna svarta mycliet långa ocli smala.

Synonymi: Bålarna mysticelus Lin. Syst. Nat. 1. p. 105.

— Retz. Faun. Sv. p. 49. — Fabric. Faun. Groenl. p.

32. — Den Grönlandske Hvaltisk Anderss. p. -180. —
Balana vulgaris Pontopp. Norg. II. p. 226. Common
Whale Bell Brit. Quadr. p. 514. — Scoresby Aret. reg.

L p. 449. t. xn. fig. 1. (efter Bell).
— Scoresby's Ta-

gebuch p. 172—199. tab. VIL Pen. Brit. Zool. III. p. 50.

— Granium ocli delar af skelettet Guv. Ossem. foss. V.

p. 374. Tab. XXV. fig. 9—11. XXVI. f. 8. 18. — Grön-

tandshvalen Mflchior Patted. 240; N. Sletbali; Tueqval.

Detta är till volumen det största af alla nu lefvandedjur;

ty väl kan en eller annan af Fenhvalarna Aara längre, men
är vida underlägsen i tjocklek. Engelsmannen Hr Scoresby,

som varit med vid fångsten af 322 Grönlandshvalar (Tageb.

p. 181) uppgifver de störstas längd till 60—67 fot *) ,
om-

*) 67 fot är ytterst sällsynt. Detta instämmer afven
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kretsen der de äro tjockast, något öfver 40 fot och genom-
snittet således 13 fot. Vigten af en BäJan Hval beräknas till

bfver 100 tonnes eller nägot mer än 2200 centner =
220,000 Skalp. Således ungefär lika med 88 Elefanter eller

440 Björnar. De så kallade fiskbenen eller barderna uppgå
stundom i längd ända till 15 fot; vanligen äro de hos en

stor Hval kring 12 f. länga och väga sammantagna kring
3360 skalp. (Tageb. 186).

—
Späcket kan antagas till 140 å

170 tunnor (Melcfi.). Af alla Hvalar är denna den dyrbara-
ste och nyttigaste, ty han gifver den största mängd af späck
och de bästa barder. Också är han den minst vilde och så-

ledes lättast att fånga. Men dessa omständigheter hafva bi-

dragit till dess märkbara förminskande. Fordom visade han

sig äfven vid Skandinaviens kuster; nu förekommer han knap-

past någonsin här, och kan således icke med skäl räknas till

vår Fauna. Jag har icke heller haft tillfälle att undersöka

några qvarlefvor efter honom från någon Skandinavisk kust.

Anmärkn. : Det skulle ej sakna intresse att få närmare bestämdt

hvilken Hvalart de ben hafva tillhört, af hvilka kyrko-

gårdsmuren i Hasvig är bygd och hvilka ligga strödda

i mängd på stränderna i Finmarken (Leem p. 301. von

BucH II. p. 36).

Foi§sil Feiilival [Balcena priscaj.

Artin. Allas skild, dess häl bredast under midten; skul-

derbladet blott ^ mer bredt än högt, med acro-

mion lång, smal, rät, processus coracoideus kor-

tare, tjockare.

JemfÖrelse mellan ålskilliga ben hörande lill skelettet

af den fossila

Balenaprisca och en myckel

i) Cranium: Bredd. mell. ung Bal rostrata

processus anteorbilales 54 t. i lin. 19 t. 4 lin.—
processus arliculares 56 — 24 —

med Andersson som p. a. st. uppgifver Kvalens längd till 60

å 70 fot. Det samma synes äfven temligen instämma med
Othere. som i sin Periplus förtäljer att vid hans land (Ilelgc-

land) funnos Hvalar af 48—50 alnars längd; ty Otheres aln

höll, likasom Kongespejlens, ej mycket öfver 1 fot i längd.
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2) 3:dje vertehra dorsi: Cor-

pus : bred 13 — 4 7_
hög 9 — 3 1—
lång 9 — 2 —

Process, transversi i 2 4 4 —
—

spinosus 11 — 3 —
Formerna äro naestlikaj dock äro processus trans-

versi hos de fossila verlebrse dorsi uppåtböjda och

tjockare med breda ändar^ som inunder hafva en stor

urhålkning till fäste för costa.

Fig. 7. Atlas af Balcena prisca.

Fig. 8. — af Balana rostrata Fabr. (p. 634.)

9.

Fig. 9. Skulderblad af Balwna prisca.

Anmärkn. : Hos det fossila skelettet är hvarje ben eller den del

deraf, som kunnat mätas och jemföras, kring 3, stun-
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dom nära 4 gånger så långt som samma ben hos det
friska skelettet, hvilket således antyder ett djur af minst
27 gånger sä stor volume och vigt som det färska.

Längden har dock ej varit mer än emellan 50 och 60 f.

Ställe: Fragrnenter af här i frågavarande Hvalske-

let förvaras på Akad:s Zoologiska Museum. Det ske-

let, hvartill de. hört, har blifvit funnet i sanden nära

Ystad 1722. Ett skulderblad af samma art, men af

ett yngre exemplar, fanns vid gräfning af en qvarndaai
i Gammelstorp af Farstorps socken och vestra Göinge
Härad

5

— således midt inne i landet. Skilda ben af

Hvalar äro dessutom funna i jorden på flera ställen i

södra Skåne s. s. vid Hyby, Bara prestgård, i Lund
m. fl. ställen. Att det jordlager, hvari dessa Hvalben

finnas, skulle tillhöra hvad Geologerna kalla ''^Diluviump

synes mig föga sannolikt^ men derom skall jag på ett

annat ställe vidare yttra mig.
— Af det Hvalskelet, som

SvEDENBOiiG Omtalar i sin Afhandling: om den [ordna
ve/idens ebb och flod, och som blifvit funnet i Wånga
socken af Westergötland, förvaras fragrnenter i Upsala,
hvilka jag der sett. De synas mig tillhöra en annan

art än de Skånska.

Tillägg:

Sid. 47. Mustascherade Nattblackan förekommer

vid Christiania, men är der sällsynt. Äfven har jag
sett den från Élfkarleby.

Sid. 59. Svarta Barbastellen förekommer vid

EsperÖd, der han ibland träfTas framflugen midt i vin-

tren ur ett fårhus, som ligger mot söder. När solen

skiner, händer att han framkommer redan i slutet af

Januari månad (F. och A. Aueschoug).

Sid. 61. Mellan 6:te och 7:de raden: Nyckelben
fullkomligt utvecklade, finnas hos alla.
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Sid. 68. Mullvaden torde icke finnas så långt åt

norr som man förmodat. Hr Conservator Mesch i Gö-

theborg liar upplyst^ att Mullvaden der i trakten är yt-
terst sällsynt^ och att han icke finnes hvarken vid Up-
sala eller i Östergötland.

Sid. 75. rad. 18. I Svenska Lappmarken kallas

han Skarmus, emedan han om vintren ofta träffas på
snöskaren (C. G. Löveinhielm Vet. Akad. Öfversigt 1846^
sid. 12!3). Således ligger han icke heller der i dvala

om vintren.

Sid. 79. Allmänna Näbbmusen är icke sällsynt i

gransiiapet af fjällen inom skogsregionen (Löwenh. p.

a. st. sid. 123).

Sid. 84. rad. 30. Mot slutet af Januari erhöll

jag ett exemplar från trakten vid Eliinge.

Sid. 87. rad. 18. Crossopus fodiens Bonap. Faun.

Ital. fig.

Sid. 99. mell. 12 och i 3 rad. Nyckelben fin-

nas icke utvecklade hos någon art.

Sid. 103. rad. 10. Alla hafva ett häl genom öf-

verarmsbenet, i gropen för olecranon.

Sid. 104. rad. 5. Trampa med hela fotsulan. Rad.

8. Trampa blott med tärna.

Sid. 1 1 4. rad. 1 9 Not. Jemf. Nilss. Årsberätt.

1830. sid. 26—28 och Ddreau le la Malle Annales

des se. nat. Juin 1829. p. 159.

Sid. 122. rad. 32. Not. Jag har nu (i Juli) under-

sökt ett cranium af en A^ildkatt från Harlz^ och jag kan

intyga att foramina incisiva icke voro runda, utan lika

så aflångt ovala, som hos den tama. Äfven i allt an-

nat liknade det ett stort cranium af en tam katt.

Sid. 132. rad. 23. Aal. Ja än längre upp till

Guldbrandsgården, der de sades finnas mycket i 'lien'\

Sid. 137. rad. 21. I Hallingdalen skjutes Lo om
vintren på utlagda hästar.

Sid. 154. efter noten: Sedan detta var tryckt har
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j3g fått mig tillsänd Hr V. Falcks tryckta ''Antecknin-

gar om Mitstela Lutreola , föredragna i Vetensk. Socie-

teten i Helsingfors d. 10 Okt. 1842, till hvilka jag

härmed får hänvisa Läsaren.

Sid. 158. rad. 3. Norr. Röskatt eller Röjskatt.

Sid. 162. rad. 5. I Hallingdalen fångas han om
vintren i fällor med kött till bete.

Sid. I7l. r. 6. Äfven i Norrige omtalas öfver

allt två slags Mård.

Sid. 186. rad. 4. sedd) och upp åt fjällens sidor

går han icke heller, han finnes blott i dalbygderna.
Vid Näs är han kändj vid Haukli fins han icke.

Sid. 196. rad. 19. Äfven träffas han i öfversta

delen af Hallingdalen ,
der han förekommer vid Sätern

och dödar får m. m.

Sid. 196. rad. 29. I vestra Norrige finnes Björ-
nen om sommaren (i Juni och Juli) ned i Bygden.
Om hösten går han ui)p i ^'Ricklef så högt som björ-
ken bildar småskog. Han lägger sig om senhösten i

hide i lierna.

Sid. 223. rad. 22. I Hallingdalen stryker han

fram
5

finnes äfven på sidan af fjällen. Simmar till

holmarna och dödar får.

Sid. 234. rad. 25. Hunden Vige, som omtalas i

Olof Tryggvasons Saga (Jemf. Jägare-Sällsk. Tidskr. 1 834.

sid. 975) hörde troligen äfven till denna race.

Sid. 242. nederst: BeträfTande de äldsta vilda In-

vånarnes jagthund, hvaraf ben finnas tillika med sten-

pilar och andra jagtvapen, jemte deras egna skeletter,

i deras grafvarj så förekomma dess ben äfven i våra

äldsta torfmossar, hvilket synes antyda att han äfven

här lefvat vild, innan han af de vilda invånarae blef

tämd. Denna hundart liknar närmast Spetsen eller Schä-

ferhunden (sid. 239); som således är af Europeiskt

ursprung.
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Sid. 2G3. rad. 21

Skogsrå[ven

Skilnaden niellan Skallen af

och Fjällräfven:

Längd kring G tum. — 5 tum.

Största bredd. Öfver

kindbågen 3 t. 2 lin.

Öfra profilen med en min-

dre betydlig sänkning Öf-

ver nosen. Orbita med en

nästan rätvinklig djup vik

2 t. 6 lin.

Öfra profilen med en

djupare sänkning öfver no-

sen. Orbitas inre brädd

saknar djup vik framom

framom postorbitalutskot- postorbitalutskotten. Bak-

ten. Bakbrädden af påla- brädden af palatum os-

tum osseum med två vi-

kar och en spets i midten.

Näsöppningen mer hög än

bred.

Foramina palatina aflånga,

bakåt afsmalnande, meren-

dels spetsiga.

Underkäkens pars denta-

ria högst under knöltanden

och derefter småningom af-

tagande i höjd. Undra bräd-

dens största konvexitet un-

der knöltanden. Luckan

mellan hörntanden och

främsta mellantanden nä-

stan lika med hörntandens

tvära diameter.

Sid. 321. rad. 26.

Fögderi) enkelte Hvalros

Beskr. över Norg. VI. sid.

seum har två vikar och ett

hak mell. spetsarna i midten.

Näsöppningen mer bred

än hög.

Foramina palatina aflånga,

bakåt bredare^ och der af-

rundade.

Underkäkens pars denta-

ria högst under roftanden
och derefter småningom af-

tagande i höjd. Undra bräd-

dens största konvexitet un-

der roftanden. Luckan mel-

lan hörntanden och främsta

mellantanden knappt hälf-

ten så lång som hörntan-

dens diameter.

Ogsaa skydes (i Helgelands

(J. Kraft Topograph. Stat.

267).
Sid. 346. rad. 26. Hit höYer Mus flavicollis Melch.

Patted. p. 99. tab. I. hvarom jag är fullt förvissad,
sedan jag sett original-exemplaret. Hr Melchiors Mus

sykaticus sid. 102 är min varietet af Mus Musculus

B. (Faun. p. 3ö0.).
— Anm. Hr Conservator Mesch i
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Götheborg har, för flera år sedan, gjort mig uppmärk-
sam på två former af denna djurart, den ena med kor-

tare öron och längre svans.

Sid. 384. mell. 32 och 33. A) Kindtänderna streck-

tecknade.— rad. 22. . . "norra Ryssland." En af mina

vänner, som jag bedt meddela mig anmärkningar, har

yttrat tvifvel huruvida ''^Skogslemmeli}P skulle ha kunnat

inkomma på denna väg, i anseende till de många flo-

der han hade att vada tvärs öfver. Häri finnes dock

intet hinder^ ty Skogslemmeln ligger icke i vinterdvala

och han gör utan tvifvel, likasom Fjällemmeln, gångar
under snön då floderna äro tillfrusna. Dessutom sim-

ma alla Lemlar; Lem. arvalis t. ex. träffas på Öar och

holmar vidt atlägsna från fasta landet.

Sid. 388. rad. 30 Hasselmusen har äfven blifvit funnen

i Nerike, af Hr Löwenhjelm. Vet. Akad. Öfvers. 1 845 s. 236.

Sid. 446. Anmärkn. Tyska Haren har for 50—
60 år sedan blifvit hit införd och äter utrotad innan

han hunnit sprida sig. Häraf förklaras detta fenomen.

Sid. 491, rad. 21. Elghorn förekomma äfven i

Skånes yngre torfmossar, från en sednare tid. På Zool.

Mus. härstädes förvaras ett, i en torfmosse funnet, fäldt

Elghorn, som påtagligt träffats af ett skott med grofva

hagel (snärpor) under en årstid, då det varit mjukt.

Sid. 522. rad. 13. Jägare uppgifva att brunst-

tiden inträffar i slutet af Juli och början af Augusti.

Honan sätter i Maj eller Juni.

Sid. 543. rad. mell. 2 och 3. Metacarpi bredd 2 tum.— 7 och 8. Metatarsi bredd 1—6.

Sid. 562. Vid Dvergoxen får jag anmärka, att

denna ursprungligt vilda art, äfven här i Norden verk-

ligen afgifvit en tam boskapsrace, som ännu finnes bå-

de i Skåne och på Seland. Åtskilliga af de benlem-

ningar, som träffas i torfmossarna, och som likna qvar-

lefvorna af den vilda arten, hafva möjligtvis kunnat till-
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höra tama individer. Men att arten ursprungligt varit

vild, både i England och hos oss, inhemtas af hvad

jag anfört sid. 561.

Rättelser

Sid. 14 rad. 26 nattfly; sid. 37 rad. 21 förekomma, rad.

27 Nöbbelöf; sid. 38 rad. o: 8—10 år, r. 14 gamla; sid. 39
r. 9 Nattereri (det ötriga utstnkes); sid. 40 r. 30 åtskilliga;

sid. 49 r. 19 bvitaktig; sid. 50 "r. 25—26 Då hon, r. 29 rät,

ej tydligt, r. 37 öfver; sid. 51 r. 24: I tmn 4 lin.; sid. 53

r. 15 kortare, r. 29 lajigöhrige ; sid. 55 r. 21 dess bakspets;
sid. 56 r. 15 fångenskapen, r. 17 Sowerby; sid. 58 r. 27 är;

sid. 61 r. 22 Gräfvarne både likhet och en viss analogi; sid.

64 r. 7 för Mullvaden, r. 9 jordgångarna lagt; sid. 67 r. 25

förenar; sid. 69 r. 19 högt upp; sid. 70 r. 7 äro
,

r. 10 är;
sid. 90 r. 8 nedanför caput; sid. 95 r. 23 brädden; sid. 103

r. 18 knöltänderna; sid. 107 r. 28 arter; sid. 122 r. 23 längre;
sid. 127 r. 17 svnonyiu; sid. 131 r. 19 process.; sid. 154

r. 29 misslyckas; sid. 138 r. 19 baktill; sid. 142 r. 1 Rof-

djur, r. 25 Björnen eller Vargen, och ännu vida meränLoen;
sid. 144 r. 32 bestå uteslutande af djurämnen och nästan etc;
sid. 145 r. 5 flyglarna; sid. 200 r. 8 hade; sid. 208 r. 4

vara; sid. 234 r. 23 mnmare; sid. 246 r. 13: 1813; sid.

289 r. 32 granskat; sid. 321 r. 24 Blott sällan; sid. 326 r.

31 bakom; sid. 329 r. 26 Bältdjur; sid. 330 r. 21 Råttdjur;
sid. 332 r. 20 Råttlika djur; s. 380 r. 9 l.emlarne; sid. 400
r. 14 i skilda trakter; sid. 420 r. 29 snedt; sid. 450 r. 16

Med klöfvar eller liofvar försedda djur, hvilka etc.
;

sid. 519 r.

6 utsidan öfver midten, upp mot hasleden; sid. 528 r. 15

Skallen:; sid. 530 r. 27 Sö ; sid. 576 r. 14 luifvud; sid. 603
r. 21 flodmynningen; sid. 604 r. 5 kindbågarna; sid. 609 r.

33 denna; sid. 611 r, 19 Färingarna; sid. 614 r. 33 kullrigt;

sid. 616 r. 19 närmare; sid. 617 r. 3 fortsattes; sid. 619 r.

9 Narhval; sid. 623 r. 12 framåt; sid. 624 r. 7 oregelbund-

na; sid. 632 r. 17 än; sid. 634 r. 22 grof; sid. 640 r. 18

stjertfen-roten.
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Delphinus edentulus .— Eschrichtii
— Euphrosyne—

globiceps .

— HolbölHi .— Hyperoodon— Ibsenii— Leiicas . .

—
leucopleurus 597,

•— nielas .— obscurus .— Oica . .— Phocaena .

—•

pseudodelphis—
superciliosus— Tursio .

Dofhjort . . .

Dyrkolle . . .

Dögling ....
Eiler-unge , . .

Ekorre ....—
flygande

Elg ......
Ellgur ....
Elsdyr ....
Equus Caballus— Asiuus .

Erinaceus europaius
Felis borealis 123, 124, 126,

110. 120.

. . 124,

Calus— cervaria— domestica
—

Lyncula ,—
Lynx . .—
virgala .—
vulpiöus . .

Fenbval, fossil

Filfrass . .

'
.

Fjordnacke . . .

Fjällracka . . .

Fjäll räf . . . ,

Flädermus . . .

— Barbastell ,

— Gräskymlig— Lit. brun ,

— Nalhusius' .

— iNordisk
— Stor brun ,

Foetorius Lutreola

Får ....
Gadde-Sapan . .

Gaupe . . . .

122
124,
126.

126,

261

622.

598.

595.

608.

595.

622.

600.

614.

598.

608.

597.

603.

616.

595.

597.

602.

499.

514.

623.

250.

399.

392.

488.

488.

488.

466.

474.

92.

127.

646.

127.

110.

127.

646.

127.

126.

643.

139.

276.

262.

648.

18.

"57.
17.

41.

39.

25.

29.

152.

530.

374.

123.

Garwore 233.
Gerf 139.

Get . 526.

Gödde 501.

Graabeen 218.

Gräskäl 299.

Gräverk 399.

Grätling 183.

Gräfving 183.

Gräfgalt 183.

Gräfsvin 183.

Gröulandshval 642.

Grönlands-Skäl .... 288.

Gulo borealis 139.

Guonzhia 192.

Hafhest 318.

Hafs-Skäl 299.

Halsbuk . 501.

Halichoerus griseus . . . 299.
— gnpus J99-Hammel ooO.

Hare 429.
— Mo- 429.
—

Skogs- 429.
— Back- ,

440.
—

Fjäll- 440.
— Tomt- 440.
—

Tysk- 445.

Ilasseimus 385.

Hedning 429.

Hestegaupe 123.

Herke 501.

Hermelin 157.

Hiller 148.

Hiiri 349.

Hind 514.

Hirvi 488.

Hlrvas 501.

Hjort 513.

Hoppe 466.

FIreindyr 501.

Hvalross 318.

Hund 232. 647.

Hylje • • •

'^]'^-

Hvperoodon borealis . . . 622.

Hvpudffius rufocanus . . 365.

Härkä 574.

Häst 466.

Höved 574.

Igelkott 92.

Ikorn 399.

lUer 148.



lUer, Flod-

InboUens-Skäl ....
Inskärs-Skäl

Iso-hiiri

Jerf

Jilis-kolti

Jordraita— större— mindre
Jäärä

Kaas

Kabbulskobbe

Kaiju

Kamppi-karbu .....
Kanin

Karilsa

Karko

Karja-biiii
Katt— Vild

Kaltegaupe
Kaltio

Kauris

Keporkak ......
Keltu

Kiknebb
Kili

Kiikohiiri . . . . 341.

Klackekal

Klappmylsa
Kobbe
Kof-vära

Koira

Kondio
Krumnos
Kubbssel

Kuhki

Kumpi
Kurmi
Kutar

Kärpä . .

Lagenorhyncbus acutus . .

— albiroslris *.—
leucopleuius

Laggar
Landtbjörn
Lekatt 158.

Lemaen
Lekmä
Lemmel. . ......—

Fjäll-—
Skogs- . . . 382.

REGISTER.
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MuUsurli . .

Mus agrarius .

—
agrestis— ampbibiiis— avellanariiis— betulious .

—. decumanus
— llavicoUis .

— Glareolus .

— Lemmus— minutus— musculus .

— Norvegicus—
paludosus— Rattus .— rutilus .

—
sylvaticus
lerreslris"

Mus
— Skogs .

— Brand .

— Blä— Dveig .

—
Fjäll- .

— Hus- .

— Svartgrå

Museskjajr .

Muskjerril .

Mustela Erminea— Foina— Gulo— Lutra— Lutreola— Maries— nivalis— Puloriws—
vulgaris

Myrbjörn . .

Myoxus avellanarius— mnscardinns

Myödes rutilus— »schislicolor

Myyriainen .

Myvrå . .

Mäid . .

Mänk . . .

Mä-racka

Mäyrä . .

Nalli ;

Narhval

Nauli

355.

64.

353.

368.

355.

385.

333.

341.

648.

362.

374.

353.

349.

374.

355.

336.

366.

346.

360.

349.

152.

346.

353.

382.

353.

374.

349.

382.

75.

75.

157.

167.

132.

175.

647.

171.

163.

148.

162.

207.

385.

385.

366.

382.

64.

64.

171.

152.

262.

183.

192.

619.

262.

Natlblacka ....... 18.
— Daubentons . . 48.— mustascberad . . 45.
— Natterers . . . '51.

!\'jelle . . . '. . . .171.
Njal ........ 262.

Niipp.a 163.

Nisavnak 602.

Nlse . 61^.

Nordkjpure 636.

Nabbhval 622.

Näbbmus 75.
—

tjocksvansad . . 81.
— Dverg .... 85.— Vatten .... 87.

Nuhi 530.

Nuorja ....... 277.

Näätä
'

171.

Oaado ....;.. 312.

OInas ....... 530.

Orava . 399.

Olter ....... 175.

Ovis Aries ;..... 530.

Oxe 574.
— Blson- 562.
— Dverg 557.
—

Högnackad .... 554.
— Ur- 537.

Petra 501.

Perua 501.

Phoca albigena .... 294.— annelata ..... 283.
— barbata ..... 294.
— Canina ..... 276.
— cristata ..... 312.
— dorsata ..... 289.
— foetida ..... 283.
—

groenlandica . . . 288.
—

grypus 289.
—

hispida 283.
— leonina 312.
— Leporina .... 294.

leucopla ..... 312.
— mitrata 312.
— nautica 294.
— Occanica .... 288.
— vitulina 276.

Pbocffina communis . . . 616.
—

globiceps . . . 608.
— leucas .... 614.
— melas .... 608.
— Orca 603.
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Piggsvin. ...... 93.

Pinflsvin ;.,.... 93.

Plecotus aurilus . . • 53.

Plöjuälla 368.

Porcas 452.

Ppro ........ 501.

Pteromus volans .... 392.

Pälso . ... . . . 501.

Pästeincii 75.

Päciratta 349.

QwitskjcBving .....* 598.

Raadvr 519.

Raube 250.

Rea •
. 501.

Rensdyr 501.-

Repo ....... 250.

Rislo 123.

Rorqiialus minor .... 633.

Rosmar 318.

Rupsok 250.

Rnskiahiiri 366.

Rådjur 519.

Rätta 341.
— svart 336.
— Fäll- 346.—

Fjäll- 374.
— Hus- 336.—

Magasins- .... 341.—
Skepps- . . , . . 341.

—
Skogs- 346.—
Skäps- 349.— Vatten 346.

Räf 250.

Räflo 126.

Röddvr 514.

Rörhval 638.

Röskatt 158.

Saarva 175.

Sauer . .' 530.

Sarves 501.

Saukko ....... 175.

Sciurus varius . ,; . . . 399.— volans 393.
—

vulgaris .... 399.

Sildrör 636,

Sillfösare 636.

Sillhval 636.

Sika 452.

Simler 501.

Siipi-orava 393.

Sjöskäl 299.

Skarmus 75. 646.

Skjärmus 75.

Skindvinge 18.

Skogsinard 171.

Skäl 276.
— BlSs- 312.— Haf-ert- 294.
—

Ringlad 283.—
Spräcklig .... 276.— Vikare- . ... . 276.

Skältokar ...... 277.

Skärfving 283.

Slagbjörn 207.

Slenter 175.

Sletbak 642.
Smale 530.
Smintluis bctulinus . . . 333.

Smävesla 163.

Snöraus 163.

Sonni 574.

Sorex Araneiis .... 75.
•— ciliatus ..... 87.
— Daubenlonii . . . 87.—

nigripes 87.—
pumilus 85.—
pygmaeus .... 81.— remifer 87.— rusticus . . . . . 81.—
tetragonurtis . . . 75.—
Tulgaris .... 75. 646.

Sou 530.

Springare 592.

Späckhuggare 603.

Stenbock 524.

Stenkobbe 277.

Stenmård 167.

Stourvagn 604.

Susi 218.
Susi-elvis 123.

Sus scrofa .... 452. 455.
Svartnolled Säl .... 283,
Svartsida 289.
Svin 452. 455.
Sviinsax 183.

Sviintax 183.

Syuotus Barbaslcllus . . 57,

Talpa europcea . . . 64. 646.
—

vulgaris 64,

Trichecbus Rosmanis . . 318.
Tukuri 152.

Tueqval 642.

Tumlare 616.

Tyr 574.
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Ulf 218.

IJlvegaupe ,
. 123.

Ursus Arctos . . . 192. 208.
—

euiyrhinus . . . . 212.
— ineles . . . . . 183.—

niger 208.
—

spelaeus 212.

Uius 538.

Ulskärs-Skäl 299.

Liter 175.

Vand 356.

Vain 501.

Vaija 501.

Varg 217.

Varglo 126
Vasi-rotla 356.

Vasicka 501. 574.

Vassvand 356.

Vallenlemming .... 356.

Vesla 158.

Vespertilio anritus ... 53.
— ffidilis . . . 48.— Barbaslellus 57, 6.i.5.— borealis . . . 25.— Paubentonii . 48-— dictor ... 16.—

eraarginalus 45. 48. 51.— Kuhiii ... 25.—
lasioptera . . 29-

Vespertilio muriniis

mystacinus— Nathusii— Naltereri— iVilsonii .— Noctula .—
Pipislrellus—
protecus—
pygmffius

Vesperugo iNathusii—
Pipistrellus

Vesperus discolor
— Nilsonii

Vidbit . . .

Viverra Lutra .

— Lutreola

Vikhval . . .

Waagehval . .

Wisent
Wisund
Wohia
Wond
Wuobi
Yxe .

Zibak

Akersork

Anffermus

Åsna . .

Öresvin .

. 17.

45. 645.
. 32.

. 51.
. 25.

18. 20.

18, 41.

29.

41.

39.

41.

18.

25.

440.

175.

152.

632.

633.

563.

563.

526.

356.

526.

574.

75.

368.

75.

474.

602.










